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САОПШТЕЊЕ 1 
МЕЂУРЕГИОНАЛНА  ЛИГА  ДЕЧАЦИ  МК  2018 / 2019 

 
ПИОНИРИ 04/05 

 

ГРУПА 
1. ОКК Јуниор Извучен број на жребу: 1 

2. КК Пирот Извучен број на жребу: 2 

3. КА Младост Зајечар Извучен број на жребу: 3 

4. КК Актавис акaдeмија Извучен број на жребу: 4 

5. ОКК Константин Извучен број на жребу: 5 

6. КК Ниш Извучен број на жребу: 6 

7. ОКК Нибак Извучен број на жребу: 7 

8. КК Југ Баскет Извучен број на жребу: 8 

9. КК Младост Весна Извучен број на жребу: 9 

10 KK Бин  Извучен број на жребу: 10 

11 КК Тријумф Извучен број на жребу: 11 

12 КК Бор Ртб Извучен број на жребу: 12 
 

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 
 

Коло Датум Коло Датум 

1. 13/14.10.2018 12. 12/13.01.2019 

2. 20/21.10.2018 13. 19/20.01.2019 

3. 27/28.10.2018 14. 26/27.01.2019 

4. 03/04.11.2018 15. 02/03.02.2019 

5. 10/11.11.2018 16. 09/10.02.2019 

6. 17/18.11.2018 17. 16/17.02.2019 

7. 24/25.11.2018 18. 23/24.02.2019 

8. 01/02.12.2018 19. 02/03.03.2019 

9. 08/09.12.2018 20. 09.10.03.2019 

10. 15/16.12.2018 21. 16/17.03.2019 

11. 22/23.12.2018 22. 23/24.03.2019 
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ТЕРМИНИ И ДЕЛЕГИРАЊА 

 
ПИОНИРИ 04/05 

       1.коло        13/14.10.2018 

Пк 1 
 ОКК Јуниор  КК Бор Ртб Субота 13.10.2018 у 14.30 

ОШ Душко Радовић, Ниш Радојковић М, Милошевић С. – Стојановић М. 

Пк 2 
 КК Пирот  КК Тријумф Недеља 14.10.2018 у 12.30 

Хала Кеј, Пирот Станчев З, Милошевић М.(БП) – Манић М. 

Пк 3 
 КА Младост Зајечар   КК Бин Недеља 14.10.2018 у 14.00 

Хала Краљевица, Зајечар Поповић М, Аврамовић М. – Петровић Н. 

Пк 4 
 КК Актавис Лесковац  КК Младост Весна  
 

Пк 5 
 ОКК Константин  КК Југ Баскет Субота 13.10.2018 у 16.30 

ОШ Душко Радовић , Ниш Стеванић З,Сибиновић М. -  Филиповић П. 

Пк 6 
 КК Ниш  ОКК Нибак Субота 13.10.2018 у 18.30 

ОШ Душко Радовић , Ниш Росо И, Петковић Б. – Станковић Ж. 

 

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ 
 

- На основу Пропозиција МК и Правилника о такмичењу МК за сезону 2018/2019, на 
утакмици може да учествује тренер коме је у периоду од шест месеци пре одржавања 
такмичења утврђена здравствена способност за обављање стручног рада у спорту, у 
складу са Законом о спорту. Клуб доставља комесару потврду о извршеном лекарском 
прегледу тренера. Контролу исправности пре утакмице врши делегат, чл.19. 

- Почетак утакмице се може заказати Суботом од 11,00-21,00 или Недељом од 11,00-18,00 
часова, или до 20.00 часова уз сагласност обе екипе, или Петком од 17,00-21,00 часова, 
уколико је то пријављен стални термин одигравања утакмица на почетку лиге, у 
супротном случају уз обострану сагласност обе екипе и са одобрењем Комесара, или 
радним даном у току недеље ( Уторак, Среда, ако је тако одређено календаром ), од 17-
21 часова. Утакмица се може заказати и другим данима током недеље и у другој сатници 
него што је наведено , али уз обострану сагласност обе екипе и са одобрењем 
Комесара.Чл.8 

- Приговори се не могу уложити против чињеничних одлука које је донео судија. Приговор 
на утакмицу се најављује у записнику утакмице потписом капитена екипе, у року од 15 
минута након завршетка утакмице. За приговор мора бити уплаћена такса у року од три 
дана у вредности од 300 бодова. Приговор који није најављен потписом капитена или 
који није на време поднет делегату или није уплаћена такса , неће бити разматран, 
чл.53. 

- У случају да се играч и тренер на утакмици неспортски понаша, клуб ће се казнити 
новчаном казном од : 

 

Техничка грешка играча 20 бодова 

Техничка грешка тренера 50 бодова 

Икључујућа грешка играча  50 бодова 

Исккључујућа грешка тренера 100 бодова 



 
У поновљеним случајевима неспортског, односно недоличног понашања 

играча,тренера у  току такмичења, казне за техничке грешке се дуплирају, чл.60. 
- Накнада трошкова ( таксе и путни трошкови ) службених лица клуб организатор утакмице 

исплаћује најкасније на 24 сата пре заказаног почетка утакмице, уплатом на текући рачун 
службених лица. 

У случају да клуб не изврши исплату трошкова службених лица у датом року, 
утакмица ће се одиграти, Комесар ће клубу изрећи суспензију, утакмица неће бити 
регистрована постигнутим резултатом, клуб је дужан да у року од 48 сати након утакмице 
изврши исплату трошкова службених лица на њихов текући рачун уз достављање доказа 
о уплати Комесару, а уколико то не учини , утакмица се региструје службеним 
резултатом 20:0 за противника и клуб добија 0 бодова у пласману, уз кажњавање клуба 
новчаном казном од 300 бодова, чл.67. 
- Уколико клубови на утакмици немају тренера са лиценцом који је уписан у лиценцу 
екипе,  недостатак тренера биће кажњен по Пропозицијама МК такмичења.  

      - Екипе морају да имају присутног лекара на утакмици и важеће лекарске прегледе пре 
почетка утакмице. 
     -.На листи службених лица МК лига налазе се сви делегати и судије РКСИС и РКСЈС.      
Листа службених лица биће објављена на сајту РКСИС. 
 
  На предлог КТ КСС, УО КСС је усвојио таксе службених лица за сезону 2018/2019 : 
 

Лига Судија  
појединачно 

Делегат Помоћне судије  
појединачно 

Јуниори/Кадети/ квалитетна лига, 
Јуниори/Кадети рег. лига 

1000 800 600 

 Пионири квалитетна лига,Пионири 
регионална/Млађи пионири, рег.лига 
Јуниорке/Кадеткиње,Пионирке,Млађе 
пионирке 

800 600 600 

 
Службена лица имају право на путне трошкове како је прописано Пропозицијама МК 

такмичења ( 20 дин по километру ). Службена лица немају право на дневницу. 

 

СЛАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
 

Резултат се шаље искључиво путем поруке , Комесару такмичења након завршене утакмице  и то 
је једини начин за слање резултата МК за сезону 2018/2019. 
У Нишу ,                                                                                                                                     Комесар МК  
08.10.2018                                                                                                                                 Душан Васић  


