
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ КУП РАДИВОЈ КОРАЋ 2022/2023 
 

САОПШТЕЊЕ БР. 2 
 

1. ТЕРМИНИ УТАКМИЦА И ДЕЛЕГИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА 
 

Четвртфинале, 15/16.02.2023. 

ЧФ1 
ПАРТИЗАН MOZZART BET СПАРТАК OFFICE SHOES СЦ Чаир, НИШ 

Среда, 15.02.2023., 18:00 Лојовић М. (НС) - Јурас М. (НС), Смиљанић Ј. (БГ), Вулетин М. (ВШ) 

ЧФ2 
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА MERIDIANBET БОРАЦ MOZZART СЦ Чаир, НИШ 

Четвртак, 16.02.2023., 18:00 Маркоски Б. (НС) - Нинковић Н. (БГ), Весковић В. (БГ), Хаџић М. (СТ) 

ЧФ3 
ФМП SOCCERBET МЕТАЛАЦ СЦ Чаир, НИШ 

Четвртак, 16.02.2023., 21:00 Стојановић С. (БГ) - Глишић А. (БГ), Влаховић Н. (БГ), Живковић В. (ЧА) 

ЧФ4 
МЕГА MIS ВОЈВОДИНА СЦ Чаир, НИШ 

Среда, 15.02.2023., 21:00 Достанић М. (КВ) - Арсенијевић Р. (БГ), Стефановић И. (КВ), Сибиновић М. (НИ) 

 
Полуфинале, 17.02.2023. 

ПФ1 
ПОБЕДНИК ЧФ1 ПОБЕДНИК ЧФ2 СЦ Чаир, НИШ 

Петак, 17.02.2023., 21:00 - - - - 

ПФ2 
ПОБЕДНИК ЧФ3 ПОБЕДНИК ЧФ4 СЦ Чаир, НИШ 

Петак, 17.02.2023., 17:00 - - - - 

 
• Делегирање службених лица за полуфиналне утакмице биће објављено након последње четвртфиналне утакмице. 
 

Финале, 18.02.2023. 

ПОБЕДНИК ПФ1 ПОБЕДНИК ПФ2 СЦ Чаир, НИШ 
Субота, 18.02.2023., 21:00 - - - - 

 
• Делегирање службених лица за финалну утакмицу бити објављено након последње полуфиналне утакмице. 
• У случају захтева ТВ Арена спорт и МУП-а, Oрганизатор задржава право промене сатнице одигравања утакмица. 
• Након почетка Финалног турнира, утврђене сатнице се не могу мењати, осим у случају ванредних околности које нису 

могле бити унапред предвиђене. 
 

2. ПОСЕБНА САОПШТЕЊА 
 
• Пропозиције Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ 2022/2023 дефинисане су Пропозицијама такмичења Куп-а 

Радивој Кораћ 2022/2023. 
• Клуб/екипа на Триглав осигурање Куп-у Радивој Кораћ 2022/2023 наступа са ЧЕТРНАЕСТ (14) играча које пријави. Клуб 

има право на промену/измену састава екипе, 12 играча, на утакмицама током турнира. 
• Крајњи рок за измену лиценцног списка у случају позитивног резултата PCR теста пре турнира или антигенског теста 

током турнира, издатог од званичне и референтне установе, играча који се налази на лиценцном списку је ПЕТАК 
17.02.2023. године до 12.00 сати. Клуб може променити лиценцни списак тако што ће уместо играча са 
позитивним резултатом на лиценцни списак додати новог играча, члана свог клуба, водећи рачуна о општим условима 
лиценцирања и уз достављање комплетне документације. 

• Првоименована екипа на утакмици заузима клупу лево, а другоименована десно од записничког стола. Одлуком 
Комесара Куп такмичења распоред може бити промењен, на основу одлуке Комесара за безбедност КСС о смештају 
навијача противничког клуба. 

• Првоименована екипа на утакмици наступа у светлим, а другоименована у тамним дресовима, осим у случају када се 
екипе договоре да се замене и о томе обавесте делегата утакмице и Комесара. 

• Утакмице се играју кожним лоптама МОЛТЕН Но 7 (B7G4500). 
• Свлачионице за тимове одређује домаћин турнира. У случају да клубови изразе жељу да буду у истој свлачионици 

следећег такмичарског дана предност избора има првоименована екипа на утакмици. 



 

 
• На свим утакмицама Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ 2022/2023 главни судија има овлашћења да употреби 

Систем за понављање снимка (Instant Replay System). Организатор је дужан да у сарадњи са ТВ Арена спорт стави на 
располагање Систем за понављање снимка (Instant Replay System) и оператера који рукује системом. 

• Клубови су у обавези да: 

− Доставе сву потребну документацију за лиценцирање екипе најкасније до ПОНЕДЕЉКА 13.02.2023. 
године до 12.00 сати. 

− На горњем делу дреса и шортсу имају знак такмичења, лого Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ који 
обезбеђује КСС. 

− Пред сваку утакмицу на турниру доставе делегату лиценцни списак екипе и пријавни лист за утакмицу. 
− На клупи екипе поред играча буду само тренер и највише 8 (осам) пратилаца екипе, укључујући највише 2 (два) 

помоћна тренера. На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи неко ко се не налази на лиценцном списку 
екипе/нема лиценцу. 

− Обезбеде да 15 минута по завршетку утакмице тренер и капитен екипе (или један од три најкориснија играча на 
тој утакмици, према званичној статистици) присуствују конференцији за медије на предвиђеном месту. 

− Тренер на утакмицама буде прикладно одевен, а на почетку утакмице и конференцији за медије, обавезно у сакоу 
и дугим панталонама. Током утакмице тренер може бити у кошуљи и дугим панталонама. 

• Службена лица су у обавези да: 
− У случају отказивања делегирања пошаљу ПИСАНИ документ на e-mail адресу b.popovic@kss.rs, судије и на e-mail 

skkss@kss.rs, најкасније 24 сата након добијања Саопштења (делегирања). 
− Поштују кодекс понашања и облачења. 

− Организатора турнира излажу што мањим трошковима, као и да се међусобно договоре око одласка на утакмицу 
тако да путни трошкови буду што мањи. 

• Судије су у обавези да: 
− По добијању Саопштења потврде делегирање делегату. 
− На утакмицама носе судијски дрес КСС за сезону 2022/2023. 

• Делагати су у обавези да: 
− Провере лиценцни списак екипе и пријавни лист за утакмицу, који им пре почетка утакмице предаје службени 

представник клуба или тренер и изврше проверу са документацијом екипе коју им је пред утакмицу предаје 
Комесар. 

− Надгледају конференцију за медије након утакмице и контролишу испуњавање ове обавезе. 
− Припреме Обрачун трошкова са свим потребним подацима службених лица за утакмицу и пошаљу га Комесару на 

e-mail адресу најкасније 24 сата након добијања Саопштења (делегирања). 
− Припреме путне налоге службених лица за утакмицу и потписане их уврсте у своју документацију са утакмице. 
− Пошаљу Делегатски извештај са утакмице на e-mail адресу b.popovic@kss.rs најкасније 24 сата након завршетка 

утакмице. У случају инцидента, приговора или пријаве, делегатски извештај се шаље одмах након утакмице. 
Делегатски извештај се пише на компјутеру, на прописаном обрасцу и шаље се у .doc (Word) или .pdf формату. 

− Пошаљу поштом комплетан материјал са утакмице (записник са утакмице, делегатски извештај, пријавни лист за 
утакмицу обе екипе, примерак завршне статистике, попуњен и потписан Обрачун трошкова, путне налоге,  
евентуалне приговоре/пријаве/изјаве) најкасније до среде, 22.02.2023. године на адресу: 
Кошаркашки савез Србије, Куп такмичење КСС, Сазонова 83, 11000 Београд. 

• Комесар региструје утакмице на крају сваког дана турнира, на основу извештаја делегата, најкасније два сата по 
завршетку последње утакмице по распореду. 

• Комесар своје одлуке објављује путем финалног Саопштења, које излази након такмичења, осим у случају ванредних 
околности. 

• Делегирање делегата за утакмице врши Комесар. 
• Делегирање судија за утакмице врши Председник СК КСС, а у случају спречености, члан Судијске комисије КСС или 

лице које овласти УО КСС на предлог Потпредседника КСС задуженог за такмичење. 
• Висина такси и путних трошкова службених лица одређена је Одлуком УО КСС 593/2.  
• Обрачун такси и путних трошкова службених лица (делегата и судија) врши се након завршетка турнира, а исплата се 

врши безготовински након тога. 
• Све примедбе везане за организацију или сам ток утакмице службени представник клуба доставља делегату, који је у 

обавези да исте забележи у свој делегатски извештај који доставља Комесару. 
• Клубови су у обавези да своје финансијске обавезе везане за учешће у такмичењу или по основу одлуке о новчаној 

казни клубу или одговорном, односно службеном лицу клуба изврши у року од 15 дана од дана достављања одлуке о 
казни. 

• Пропозиције Куп-а Радивој Кораћ 2022/2023 достављене су клубовима и службеним лицима, а могу се преузети са 
интернет странице http://lige.kss.rs/dokumenta/propozicije-takmicenja/.  

 
Све информације у вези Триглав осигурање Куп-а Радивој Кораћ 2022/2023 могу се прочитати на званичној интернет 
страници такмичења, lige.kss.rs. 

 

 
Београд,                                Комесар Куп такмичења КСС 
10. Фебруар 2023. године                      Бојан Поповић с.р. 
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