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ТАКМИЧЕЊЕ У МИНИ-БАСКЕТУ
- организација мини-баскет фестивала -

сезона 2016/2017.

На састанку клубова Регионалне лиге МК РКСИС у сезони 2016/2017. у мушкој конкуренцији, одржаном у
Нишу 1.11.2016. у Прес центру Хале Чаир, присутни представници клубова су упознати са новим форматом мини-
баскет такмичења од сезоне 2016/2017.

Присутни представници клубова: КК Сврљиг, КК Бабушница, КК Напредак, КК Младост Весна, КК Ртањ, КК
Бин, ОКК Јуниор, ОКК Сокобања, КК Наисус.

Остали присутни: Александар Јоцић, Генерални секретар РКСИС, Маринко Голубовић, Комесар МК РКСИС,
Никола Ивковић и Бојан Голубовић, сарадници РКСИС и Милица Стефановић, Технички секретар РКСИС.

Под тачком 5 дневног реда састанка, генерални секретар и сарадници РКСИС, су детаљније представили
формат мини-баскет фестивала и упознали представнике клубова са дужностима око организације.

Након краће дискусије, представници клубова КК Бин, ОКК Сокобања, КК Младост Весна и КК Сврљиг су
изразили интересовање да у предстојећој сезони организују мини-баскет фестивал у својим срединама. 

Моле се сви клубови, који су заинтересовани да организују мини-баскет фестивал до  краја 2016.
године, да путем мејла о  ffice@rksis.rs обавесте канцеларију РКСИС-а о својој намери а најкасније до петка
11. новембра. У мејлу је неопходно предложити датум одигравања фестивала и навести терене на којима би се
фестивал организовао.

ОРГАНИЗАЦИЈА МИНИБАСКЕТ ФЕСТИВАЛА

ФИЛОЗОФИЈА МИНИ-БАСКЕТА
Мини-баскет је кошаркашка игра за дечаке и девојчице. 
Циљ  мини-баскета  је  да  пружи  прилики  деци  свих  способности  да  уживају  у  богатим  и  квалитетним

искуствима, које ће са ентузијазмом пренети у Кошарку.

У сезони 2016/17., на територији РКСИС-а, мини-баскет се игра на принципу фестивала. 
На мини-баскет фестивалу је дозвољено учешће клубова само са територије РКСИС-а.

1. МИНИ-БАСКЕТ фестивали се играју према Правилима мини-баскета ФИБА, а у домену дисциплинских
одредби према Пропозицијама МК такмичења и Дисциплинског правилника КСС.

Због  неспортског  понашања  гледалаца/пратилаца/родитеља кажњава  се  клуб,  чији  су  навијачи
одговорни за неспортско понашање, новчаном казном предвиђеном Пропозицијама МК. (члан 38)

2. ТЕХНИЧКИ НОРМАТИВИ (извод из Правила мини-баскета ФИБА) 
Димензије  одређених  терена  могу  бити  променљиве  зависно  од  локалних  објеката.  Стандардна

величина је  28  метара  по дужини и 15  метара по ширини.  Димензије  се могу  смањивати по величини,  под
условом да промене буду истих пропорција: од 26м x 14м до 12м x 7м.

НАПОМЕНА: Важно је да линија слободног бацања буде удаљена 4 метара од табле. Не постоји линија
нити поље 3 поена. Кошеви се налазе на висини од 2.60м изнад терена.

3. МИНИ-БАСКЕТ фестивали се играју у 3 узрастне категорије: 2006., 2007. и 2008/09. Екипе се састоји од
минимално 10 а максимално 15 играча. Дозвољен је наступ девојчицама у оквиру мушких екипа.

Уколико је резултат нерешен на истеку четвртог периода, остаје да важи и не игра се продужетак.

4.  ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА
Право играња на мини-баскет фестивалу има играч који на увид достави копију било ког документа са

сликом (ђачка књижица, картица за јавни превоз, легитимација за наступ на школском првенству, пасош итд.)  и
лекарски преглед не старији од шест месеци на дан одигравања утакмице.

Први судија je одговоран за контролу наведене документације.

5. ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ИГРАЧА
Играч мора имати извршен лекарски преглед. Лекарски преглед не може бити старији од шест месеци на

дан одигравања утакмице. 
Играч који нема лекарски преглед НЕМА право наступа на фестивалу.  
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6.  ЛИЦЕНЦА ТРЕНЕРА
Право вођења екипе на мини-баскет фестивалу има тренер који има лиценцу тренера издату од УКТС

(црвена или плава) и оверену за сезону 2016/2017. 
''Тренер је само вођа екипе. Седи за време утакмице. Он поред терена даје савете и упутства

играчима на миран, сталожен, васпитни и пријатељски начин за време тајм-аута и у интервалима игре.
Одговоран је за замену играча''. (извод из Правила мини-баскет ФИБА)

7. НА   КЛУПИ   ЕКИПЕ ЗА ВРЕМЕ УТАКМИЦЕ МОГУ СЕДЕТИ САМО ТРЕНЕР И ИГРАЧИ ЕКИПЕ.
Тренер  је  одговоран за  понашање  играча  екипе  током  трајања  мини-баскет  фестивала,  не  само

утакмица.

8.  На  листи  службених  лица  за  мини-баскет  фестивале налазе  се  сва  службена  лица  сениорских
такмичења КСС и перспективне судије са Региона,  а по одлуци члана ТК КСС задуженог за судијска питања и
судијског повереника РКСИС. 

Службена лица на утакмици су 2 судија и 2 помоћних судија.
Помоћне судије су записничар и мериоц времена. Период шута се не мери на минибаскет фестивалу. 

9.  Утакмице се играју лоптама бр. 5. 

10.  На основу одлуке Стручног савета КСС у категорији мини-баскета није дозвољено играње ЗОНСКЕ
ОДБРАНЕ. Позивају се тренери да се по кодексу понашања придржавају одлуке Стручног савета  КСС о забрани
играња зонске одбране.  Судије за играње недозвољене  ЗОНСКЕ ОДБРАНЕ  додељују једно слободно бацање и
посед лопте противничкој екипи.

11. Мини-баскет фестивали се играју по Посебним правилима за МК такмичење („ПАСАРЕЛА“).
a) Утакмица се игра 4x8 минута  (сат се зауставља само за време слободних бацања), са паузом од по 2

минута између четвртина. Уколико је резултат нерешен на крају четвртог периода, остаје да важи и не игра
се продужетак. 

b) Прву четвртину  игра  прва  петорка  играча/играчица,  другу  четвртину  игра  друга  петорка  (других  пет)
играча/играчица. 

c) Након првих 4 минута сваке четвртине (у првој мртвој лопти након истека  четвртог минута) додељује се
обавезни технички тајмаут. Осим техничких, на минибаскет фестивалу нема тајмаута.

d) У  прве две  четвртине  НЕМА  измена  играча/играчица  осим  у  случају  када  играч/играчица  не  може  да
настави игру (повреда, пет личних грешака, искључење). У тој ситуацији и противничка екипа стиче право
замене једног (истог броја) играча/играчица који игра обавезну четвртину. 

e) Трећу и четврту четвртину играју играчи/играчице по избору тренера, без обзира да ли су играли у првој
или другој четвртини. Измене су дозвољене без ограничења.

13. ДУЖНОСТ ОРГАНИЗАТОРА мини-баскет фестивала је да обезбеди:
a) простор за боравак деце током трајања фестивала,
b) електрични разглас – спикера, 
c) присуство дежурног лекара,
d) присуство редарске службе (обезбеђења) и 
e) пријаву одржавања фестивала МУП-у.

14. ПОДРШКА РКСИС-а организатору мини-баскет фестивала обухвата:
a) обезбеђивање мини-баскет конструкција,
b) обезбеђивање лопти за игру на фестивалу, 
c) покривање трошкова службених лица,
d) обезбеђивање плакета за учеснике и 
e) техничку подршку организацији минибаскет фестивала..
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