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Записник са МК састанка Међеурегионалних и регионалних лига сезона
2020/2021

У петак 09.10.2020 у 17 часова, у сали прес центра хале Чаир, одржан је састанак 
Комесара такмичења са представницима МК клубова учесника Међурегионалних и 
Регионалних лига за сезону 2020/2021.

Састанку су присуствовали следећи клубови: КК Бин,КК Младост 019,КК Пирот,КК 
Плеј 2019, ОКК константин, КК Маринос,ОКК Јуниор и КК Ратници. Сви остали клубови су 
благовремено најавили спреченост доласка и присуство састанку МК.

Из канцеларије РКСИС састанку су присуствовали ген.сек. Александар Јоцић, 
комесар такмичења МК РКСИС Душан Васић и тех.подршка Милица Стефановић.

Састанак је отворио ген.сек.Александар Јоцић, поздравио присутне и најавио 
комесара МК такмичења.

1. Систем такмичења

- Комесар  такмичења  је  упознао  присутне  о  систему  и  начину  како  ће  се
организовати само такмичење.

- Такмичење  у  МК  на  територији  РКСИС/РКСЈС  почеће  24/25.10.2020,  (  у
зависности од броја пријављених екипа ),  а сва такмичења ће се завршити
10/11.04.2021,  када  ћемо  добити  представнике  за  наставак  такмичења  кроз
финалне  турнире  у  категоријама  Међурегионалне  лиге  јуниора,кадета  и
полуфиналне турнире у категорији пионира.

- Играће се лига систем,  по свим групама.  Систем од осам ,шест  или четири
екипе по групама. 

- У  такмичењу  Међурегионална  лига  Јуниори,екипа  КК  Бабушница  ће  своје
утакмице као домаћин играти у Белој Паланци,са чиме су се све екипе учеснице
сложиле.

- У  такмичењу  Регионална  лига  Млађе  пионирке,  екипа  КК  Сврљиг  ће  своје
утакмице као домаћин играти у Књажевцу, са чиме су се све екипе учеснице
сложиле.

- Такмичење у Међурегионалној лиги за Јуниорке ће се одржати следеће године,
почетак је предвиђен за месец фебруар или март. Победник такмичења у групи
ће  се  уједно  и  пласирати  на  завршни  турнир  за  Јуниорке.  Играће  се  лига
систем, 4 екипе / 6 кола.

- Након
- На основу захтева ТК КСС сви тренери морају да имају лекарски преглед .
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- Службена  лица  имају  право  на  путне  трошкове  како  је  прописано
Пропозицијама МК такмичења ( 20 дин по километру ). Службена лица немају
право на дневницу.

- Таксе сл.лица:
              Лига Судија/појединачно Делегат Помоћни судија/појединачно

Јуниори/Кадети 1.200,00 дин 1.000  дин 800,00 дин
Пионири /Мл.Пионири 1.000,00 дин 800,00 дин 800,00 дин
Јуниорке/Кадеткиње 1.000,00 дин 800,00 дин 800,00 дин

Пионирке/Мл.пионирке 1.000,00 дин 800,00 дин 800,00 дин

- Градови  који  организују  МК  Полуфиналне  пионирске  турнире  у  квалитетној
лиги  у категорији пионира су Београд, Нови Сад, Ниш и Краљево.

- Извод из Пропозиција МК 2019/2020, чл.60:
- Уколико  се  тренер  или  играч  на  утакмици  неспортски  понаша,  казниће  се

новчано:
Техничка тренер 30 бодова
Техничка играча 20 бодова
Искључујућа тренера 50 бодова
Искључујућа играча 30 бодова

         
- Уколико екипа на утакмици нема 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/медицински прибор за

прву помоћ и важеће лекарске прегледе.
- На листи сл.лица налазе се сви делегати и судије са РКСИС/РКСЈС. Листа је

објављена на сајту РКСИС.
- Лиценцирање је предвиђено за период 12-21.10.2020 у канцеларији РКСИС.Због

здравствено  /безбедносне  ситуације,  препоручено  је  да  се  екипе   најаве
канцеларији РКСИС како се не би правила непотребна гужва а опет ,како би све
екипе стигле да се лиценцирају на време. Термини 22/23.10.2020 су остављени
само за неке евентуалне хитне случајеве.

- Заказивање утакмица , чл.8,суботом од 11-21 час, недељом 11-18 час, или до
20 часова уз сагласност обе екипе. Утакмица се може заказати и петком од 17 –
21 час, уколико је то пријављени стални термин пре почетка лиге,у супротном
се  заказује  уз  сагласност  обе  екипе.  Утакмица  се  може  заказати  и  радним
даном у току недеље, од 17- 21 час, или  у другим терминима али само уз
сагласнот обе екипе. Термин који је званично дат на сајту може се променити
најкасније до 12 часова у четвртак ,(термин утакмице субота/недеља), и средом
до 12 часова ( термин утакмице петак). Клуб који не закаже термин до четвртка
до 12 часова губи утакмицу сл.резултатом.

2. Усвајање календара такмичења и жреб

- На предлог Комесара такмичења, календар је дат на усвајање .
- Сви присутни су се сложили  са календаром такмичења. У датом тренутку су

извучени  такмичарски  бројеви  и  потврђене  групе  ,потврђен  је  систем
такмичења.  Ова  сезона  ,за  разлику  од  претходних  сезона,  је  посебно  у
Регионалној  лиги  ,имала  више  група  у  једној  категорији.  На  задовољство
клубова, ову сезону неће бити великих подела са мањим групама, и додатних



плеј-оф и плеј –аут утакмица. Клубовима је сметало да деца играју мањи број
утакмица,те је стога направљен лига систем са већим бројем клубова,самим
тим и са већим бројем утакмица, не реметећи почетак такмичења.

- Одређени клубови су  тражили да им се приликом извлачења дају  исти или
различити такмичарски бројеви, ради лакшег планирања и припреме утакмица,
што је једногласно одобрено.

- Након усвајања календара приступило се жребу.

            МУШКА КОНКУРЕНЦИЈА

               МЕЂУРЕГИОНАЛНА МК ЛИГА РКСИС/РКСЈС - 2020/2021 – ЈУНИОРИ

Р.б. Екипа
1. ОКК Јуниор Извучен број на жребу: 1
2. КК Маринос Извучен број на жребу: 2
3. КК Ниш Извучен број на жребу: 7
4. КК Ратници Извучен број на жребу: 3
5. KK Пирот Извучен број на жребу: 4
6. КК Бабушница Извучен број на жребу: 6
7. ОКК Сокобања Извучен број на жребу: 8
8. слободан Извучен број на жребу: 5

     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 8. 13/14.02.2021
2. 31/01.11.2020 9. 20/21.02.2021
3. 07/08.11.2020 10. 27/28.02.2021
4. 14/15.11.2020 11. 06/07.03.2021
5. 21/22.11.2020 12. 13/14.03.2021
6. 28/29.11.2020 13. 20/21.03.2021
7. 05/06.12.2020 14. 27/28.03.2021

- Почетак такмичења је 24/25.10.2020
- Крај првог дела такмичења је 05/06.12.2020
- Почетак другог дела такмичења је 13/14.02.2021
- Завршетак такмичења  је 27/28.03.2021.
- Игра се двокружни лига систем,8 екипа / 14 кола.
- Победник  такмичења  стиче  право  учешћа  на  завршном  турниру  за

Јуниоре .

               МЕЂУРЕГИОНАЛНА МК ЛИГА РКСИС/РКСЈС  - 2020/2021 – КАДЕТИ

Р.б. Екипа
1. КК Младост 019 Извучен број на жребу: 4
2. ОКК Јуниор Извучен број на жребу: 5
3. КК Бин Извучен број на жребу: 8
4. КК Ратници Извучен број на жребу: 6



5. КК Бор Ртб Извучен број на жребу: 1
6. КК Тријумф Извучен број на жребу: 2
7. КК Плеј-оф Лесковац Извучен број на жребу: 7
8. КК Власотинце Извучен број на жребу: 3

     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 8. 13/14.02.2021
2. 31/01.11.2020 9. 20/21.02.2021
3. 07/08.11.2020 10. 27/28.02.2021
4. 14/15.11.2020 11. 06/07.03.2021
5. 21/22.11.2020 12. 13/14.03.2021
6. 28/29.11.2020 13. 20/21.03.2021
7. 05/06.12.2020 14. 27/28.03.2021

- Почетак такмичења је 24/25.10.2020
- Крај првог дела такмичења је 05/06.12.2020
- Почетак другог дела такмичења је 13/14.02.2021
- Завршетак такмичења  је 27/28.03.2021.
- Игра се двокружни лига систем,8 екипа / 14 кола.
- Победник такмичења стиче право учешћа на завршном турниру за Кадете

                       МЕЂУРЕГИОНАЛНА МК ЛИГА РКСИС/РКСЈС 2020/2021 – ПИОНИРИ

Р.б. Екипа
1. КК Младост 019 Извучен број на жребу: 2
2. ОКК Јуниор Извучен број на жребу: 5
3. ОКК Константин Извучен број на жребу: 8
4. КК Ратници Извучен број на жребу: 3
5. КК Пирот Извучен број на жребу: 4
6. КК Тријумф Извучен број на жребу: 1
7. КК Плеј-оф Лесковац Извучен број на жребу: 7
8. КК Пантери Извучен број на жребу: 6

     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 8. 13/14.02.2021
2. 31/01.11.2020 9. 20/21.02.2021
3. 07/08.11.2020 10. 27/28.02.2021
4. 14/15.11.2020 11. 06/07.03.2021
5. 21/22.11.2020 12. 13/14.03.2021
6. 28/29.11.2020 13. 20/21.03.2021
7. 05/06.12.2020 14. 27/28.03.2021

- Почетак такмичења је 24/25.10.2020



- Крај првог дела такмичења је 05/06.12.2020
- Почетак другог дела такмичења је 13/14.02.2021
- Завршетак такмичења  је 27/28.03.2021.
- Игра се двокружни лига систем,8 екипа / 14 кола.
- Три  првопласиране  екипе  на  крају  такмичења  стичу  право  учешћа на

полуфиналном турниру за Пионире .
.
                                РЕГИОНАЛНА ЛИГА МК РКСИС 2020/2021 – ЈУНИОРИ

Р.б. Екипа
1. КК Рудар 1903 Извучен број на жребу: 3
2. КК Бор Ртб Извучен број на жребу: 6
3. КК Бин Извучен број на жребу: 1
4. КК Леда Фалц Еаст Извучен број на жребу: 7
5. КК Књажевац 1950 Извучен број на жребу: 4
6. КК Ртањ Извучен број на жребу: 8
7. КК Ђердап Извучен број на жребу: 5
8. слободан Извучен број на жребу: 2

     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 8. 13/14.02.2021
2. 31/01.11.2020 9. 20/21.02.2021
3. 07/08.11.2020 10. 27/28.02.2021
4. 14/15.11.2020 11. 06/07.03.2021
5. 21/22.11.2020 12. 13/14.03.2021
6. 28/29.11.2020 13. 20/21.03.2021
7. 05/06.12.2020 14. 27/28.03.2021

- Почетак такмичења је 24/25.10.2020
- Крај првог дела такмичења је 05/06.12.2020
- Почетак другог дела такмичења је 13/14.02.2021
- Завршетак такмичења  је 27/28.03.2021.
- Игра се двокружни лига систем,8 екипа / 14 кола 
- Победник такмичења уједно је и победник Регионалне лиге за Јуниоре.

                       РЕГИОНАЛНА ЛИГА МК РКСИС 2020/2021 – КАДЕТИ

Р.б. Екипа
1. КК Ниш Извучен број на жребу: 5
2. КК Напредак Извучен број на жребу: 3
3. ОКК Константин Извучен број на жребу: 7
4. КК Тријумф Извучен број на жребу: 4
5. КК Пирот Извучен број на жребу: 8
6. КК Маринос Извучен број на жребу: 6
7. КК Фер плеј Извучен број на жребу: 1
8. слободан Извучен број на жребу: 2



     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 8. 13/14.02.2021
2. 31/01.11.2020 9. 20/21.02.2021
3. 07/08.11.2020 10. 27/28.02.2021
4. 14/15.11.2020 11. 06/07.03.2021
5. 21/22.11.2020 12. 13/14.03.2021
6. 28/29.11.2020 13. 20/21.03.2021
7. 05/06.12.2020 14. 27/28.03.2021

- Почетак такмичења је 24/25.10.2020
- Крај првог дела такмичења је 05/06.12.2020
- Почетак другог дела такмичења је 13/14.02.2021
- Завршетак такмичења  је 27/28.03.2021.
- Игра се двокружни лига систем,8 екипа / 14 кола.
- Победник такмичења уједно је и победник Регионалне лиге за Кадете.

РЕГИОНАЛНА ЛИГА МК РКСИС 2020/2021 – ПИОНИРИ

                                                            Група 1
Р.б. Екипа
1. ОКК Јуниор 1 Извучен број на жребу: 8
2. ОКК Јуниор 4 Извучен број на жребу: 7
3. ОКК Константин Извучен број на жребу: 2
4. КК Димитровград Извучен број на жребу: 5
5. КК Пирот Извучен број на жребу: 3
6. КК Младост Весна Извучен број на жребу: 4
7. ОКК Јуниор 2 Извучен број на жребу: 6
8. ОКК Јуниор 3 Извучен број на жребу: 1

     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 8. 13/14.02.2021
2. 31/01.11.2020 9. 20/21.02.2021
3. 07/08.11.2020 10. 27/28.02.2021
4. 14/15.11.2020 11. 06/07.03.2021
5. 21/22.11.2020 12. 13/14.03.2021
6. 28/29.11.2020 13. 20/21.03.2021
7. 05/06.12.2020 14. 27/28.03.2021

                                                            Група 2
Р.б. Екипа
1. КК Младост 019 Извучен број на жребу: 3
2. КК Баскет Бор Извучен број на жребу: 2
3. КК Рудар 1903 Извучен број на жребу: 7



4. КК Књажевац 1950 Извучен број на жребу: 4
5. КК Хајдук Вељко Извучен број на жребу: 1
6. КК Ђердап Извучен број на жребу: 5
7. КК Бор ртб Извучен број на жребу: 8
8. КК  Бин Извучен број на жребу: 6

     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 8. 13/14.02.2021
2. 31/01.11.2020 9. 20/21.02.2021
3. 07/08.11.2020 10. 27/28.02.2021
4. 14/15.11.2020 11. 06/07.03.2021
5. 21/22.11.2020 12. 13/14.03.2021
6. 28/29.11.2020 13. 20/21.03.2021
7. 05/06.12.2020 14. 27/28.03.2021

- Почетак такмичења по групама је 24/25.10.2020
- Крај првог дела такмичења је 05/06.12.2020
- Почетак другог дела такмичења је 13/14.02.2021
- Завршетак такмичења  је 27/28.03.2021.
- Игра се двокружни лига систем,8 екипа / 14 кола.
- Уколико две екипе из истог клуба прођу у полуфинале,боље пласирна екипа ће

играти полуфинале а трећепласирана екипа ће заузети место слабије пласиране
екипе из истог клуба.

- Након  завршетка  такмичења  по  групама,  победник  групе  1  играће   са
другопласираном екипом из групе 2, победник групе 2 играће са другопласираном
екипом из групе 1 ( игра се једна утакмица,слабије пласирана екипа гостује код
боље  пласиране  екипе  ,која  је  домаћин).Финале/једна  утакмица/  се  игра  на
неутралном терену или уз договор код неког од финалиста.

- Победник финалне утакмице уједно је победник и Регионалне лиге за
Пионире.

РЕГИОНАЛНА ЛИГА МК РКСИС 2020/2021 – МЛАЂИ ПИОНИРИ

                                                            Група 1
Р.б. Екипа
1. ОКК Јуниор Извучен број на жребу: 5
2. КК Ниш Извучен број на жребу: 4
3. ОКК Константин Извучен број на жребу: 1
4. КК Младост Весна Извучен број на жребу: 3
5. КК Тријумф 1 Извучен број на жребу: 8
6. КК Пирот Извучен број на жребу: 7
7. КК Тријумф 2 Извучен број на жребу: 2
8. слободан Извучен број на жребу: 6



     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 8. 13/14.02.2021
2. 31/01.11.2020 9. 20/21.02.2021
3. 07/08.11.2020 10. 27/28.02.2021
4. 14/15.11.2020 11. 06/07.03.2021
5. 21/22.11.2020 12. 13/14.03.2021
6. 28/29.11.2020 13. 20/21.03.2021
7. 05/06.12.2020 14. 27/28.03.2021

                                                            Група 2
Р.б. Екипа
1. КК Леда Фалц Еаст Извучен број на жребу: 3
2. КК Баскет Бор 2 Извучен број на жребу: 2
3. КК Младост 019  1 Извучен број на жребу: 8
4. КК Хајдук Вељко Извучен број на жребу: 1
5. КК Златара Извучен број на жребу: 5
6. КК Књажевац 1950 Извучен број на жребу: 6
7. КК Баскет Бор 1 Извучен број на жребу: 4
8. КК Младост 019  2 Извучен број на жребу: 7

     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 8. 13/14.02.2021
2. 31/01.11.2020 9. 20/21.02.2021
3. 07/08.11.2020 10. 27/28.02.2021
4. 14/15.11.2020 11. 06/07.03.2021
5. 21/22.11.2020 12. 13/14.03.2021
6. 28/29.11.2020 13. 20/21.03.2021
7. 05/06.12.2020 14. 27/28.03.2021

- Почетак такмичења по групама је 24/25.10.2020
- Крај првог дела такмичења је 05/06.12.2020
- Почетак другог дела такмичења је 13/14.02.2021
- Завршетак такмичења  је 27/28.03.2021.
- Игра се двокружни лига систем,8 екипа / 14 кола.
- Уколико две екипе из истог клуба прођу у полуфинале,боље пласирна екипа ће

играти полуфинале а трећепласирана екипа ће заузети место слабије пласиране
екипе из истог клуба.

- Након  завршетка  такмичења  по  групама,  победник  групе  1  играће   са
другопласираном екипом из групе 2, победник групе 2 играће са другопласираном
екипом из групе 1 ( игра се једна утакмица,слабије пласирана екипа гостује код
боље  пласиране  екипе  ,која  је  домаћин).Финале/једна  утакмица/  се  игра  на
неутралном терену или уз договор код неког од финалиста.

- Победник финалне утакмице уједно је победник и Регионалне лиге за
Млађе пионире.



- У Регионалним лигама нема завршних турнира.

ЈУНИОРКЕ

Р.б. Екипа
1. ЖКК Ђердап Извучен број на жребу:
2. УЖКК Студент Извучен број на жребу:
3. КК Рудар 1903 Извучен број на жребу:
4. ЖКК Гимназијалац Извучен број на жребу:

- Уз  дозволу  ТК  КСС  такмичење  Међурегионална  лига  за  Јуниорке  ће  почети
фебруара или марта, 2021 године. 

- Играће се двокружни лига систем,4 екипе/ 6 кола.
- Такмичење ће се водити из регионалне канцеларије Јужне Србије. 
- Победник такмичења стиче право учешћа на завршном турниру за 

Јуниорке.

  КАДЕТКИЊЕ

Р.б. Екипа
1. ЖКК Гимназијалац Извучен број на жребу: 4
2. УЖКК Студент  Извучен број на жребу: 3
3. KK Св.Ана  Извучен број на жребу: 1
4. КК Пантери  Извучен број на жребу: 2

    
 Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 31/01.11.2020 4. 21/22.11.2020
2. 07/08.11.2020 5. 28/29.11.2020
3. 14/15.11.2020 6. 05/06.12.2020

- Почетак такмичења по групама је 30/01.11.2020.
- Крај првог дела такмичења је 05/06.12.2020
- Играће се двокружни лига систем,4 екипе/ 6 кола.
- У други део пласираће се три најбоље пласиране екипе у првом делу.
- Други део почеће у месецу фебруару.
- Други  део  такмичења  ће  се  водити  из  регионалне  канцеларије  Јужне

Србије. 
- У категорији кадеткиња нема завршних турнира.

                                                    ПИОНИРКЕ

Група 1
1. ЖКК Гимназијалац Извучен број на жребу: 2
2. КК Напредак Извучен број на жребу: 3
3. КК Младост Весна Извучен број на жребу: 1
4. УЖКК Студент Извучен број на жребу: 4



     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 31/01.11.2020 4. 21/22.11.2020
2. 07/08.11.2020 5. 28/29.11.2020
3. 14/15.11.2020 6. 05/06.12.2020

Група 2
1. КК Хајдук Вељко Извучен број на жребу: 1
2. КК Златара Извучен број на жребу: 3
3. КК Рудар 1903 Извучен број на жребу: 2
4. ЖКК Плеј 2019 Бор Извучен број на жребу: 4

Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 31/01.11.2020 4. 21/22.11.2020
2. 07/08.11.2020 5. 28/29.11.2020
3. 14/15.11.2020 6. 05/06.12.2020

- Почетак такмичења по групама је 30/01.11.2020.
- Крај првог дела такмичења је 05/06.12.2020
- Играће се двокружни лига систем,4 екипе/ 6 кола.
- Почетак другог дела такмичења је у месецу фебруару.
- Други део такмичења се води из канцеларије РКСЈС.
- Игра се двокружни лига систем,4 екипе / 6 кола .
- Након првог дела такмичења, по две првопласиране екипе из групе 1 и 2 спојиће

се са још две екипе из региона РКСЈС,где ће се оформити нова група од 6 екипа.
- Победник  новоформиране  групе  стиче  право  учешћа  на  завршном

турниру Пионирки.
                                             МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ

Група 1
1. ЖКК Гимназијалац Извучен број на жребу: 3
2. КК Младост Весна Извучен број на жребу: 2
3. УЖКК Студент Извучен број на жребу: 1
4. КК Тријумф Извучен број на жребу: 4

     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 4. 28/29.11.2020
2. 31/01.11.2020 5. 05/06.12.2020
3. 07/08.11.2020 6. 12/13.12.2020



Група 2
1. КК Младост 019  Извучен број на жребу: 3
2. КК Бин Извучен број на жребу: 6
3. ЖКК Плеј 2019 Бор Извучен број на жребу: 4
4. КК Књажевац 1950 Извучен број на жребу: 2
5. КК Сврљиг Извучен број на жребу: 5
6. слободан Извучен број на жребу: 1

     Kалендар такмичења

Коло Датум Коло Датум
1. 24/25.10.2020 6. 28/29.11.2020
2. 31/01.11.2020 7. 05/06.12.2020
3. 07/08.11.2020 8. 12/13.12.2020
4. 14/15.11.2020 9. 19/20.12.2020
5. 21/22.11.2020 10. 26/27.12.2020
- Почетак такмичења по групама је 24/25.10.2020 
- Крај такмичења по групама је 26/27.12.2020 (група 2), 12/13.12.2020 (група 1).
- Почетак другог дела такмичења је у месецу фебруару.
- Други део такмичења се води из канцеларије РКСЈС.
- Игра се двокружни лига систем,5 екипе / 10 кола ( група 2) и 4 екипе / 6 кола

(група 1).
- Након првог дела такмичења, по две првопласиране екипе из групе 1 и 2 спојиће

се са још две екипе из региона РКСЈС,где ће се оформити нова група од 6 екипа.
- Код Млађих пионирки нема завршних турнира.

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ

- Почетак  МК  такмичења  у  свим  категоријама  је  предвиђен  за  24/25.10.2020
године, у зависности од броја екипа по групама.

- На основу захтева ТК КСС сви тренери морају да имају лекарски преглед .
- КК Бабушница ће своје утакмице Међурегионалне лиге јуниора играти у Белој

Паланци.
- У свим категоријама МК ,Регионалне лиге, две екипе из истог клуба не могу да

се пласирају у плеј оф.
- Службена  лица  имају  право  на  путне  трошкове  како  је  прописано

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

- Таксе сл.лица:
              Лига Судија/појединачно Делегат Помоћни судија/појединачно

Јуниори/Кадети 1.200,00 дин 1.000  дин 800,00 дин
Пионири /Мл.Пионири 1.000,00 дин 800,00 дин 800,00 дин
Јуниорке/Кадеткиње 1.000,00 дин 800,00 дин 800,00 дин

Пионирке/Мл.пионирке 1.000,00 дин 800,00 дин 800,00 дин

- Градови  који  организују  МК  Полуфиналне  пионирске  турнире  у  квалитетној
лиги  у категорији пионира су Београд, Нови Сад, Ниш и Краљево.

- Извод из Пропозиција МК 2019/2020, чл.60:



Уколико  се  тренер  или  играч  на  утакмици  неспортски  понаша,  казниће  се
новчано:

Техничка тренер 30 бодова
Техничка играча 20 бодова
Искључујућа тренера 50 бодова
Искључујућа играча 30 бодова

         
- Уколико екипа на утакмици нема 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/медицински прибор за

прву помоћ и важеће лекарске прегледе.
- На листи сл.лица налазе се сви делегати и судије са РКСИС/РКСЈС. Листа је

објављена на сајту РКСИС.
- Лиценцирање  је  предвиђено  за  период  од  15.10-22.10.2020  у  канцеларији

РКСИС.
- Заказивање утакмица , чл.8,суботом од 11-21 час, недељом 11-18 час, или до

20 часова уз сагласност обе екипе. Утакмица се може заказати и петком од 17 –
21 час, уколико је то пријављени стални термин пре почетка лиге,у супротном
се  заказује  уз  сагласност  обе  екипе.  Утакмица  се  може  заказати  и  радним
даном у току недеље, од 17- 21 час, или  у другим терминима али само уз
сагласнот обе екипе. Термин који је званично дат на сајту може се променити
најкасније до 12 часова у четвртак ,(термин утакмице субота/недеља), и средом
до 12 часова ( термин утакмице петак). Клуб који не закаже термин до четвртка
до 12 часова губи утакмицу сл.резултатом.

Протокол Ковид - 19

- На крају састанка се разговарало и на тему тренутне ситуације у земљи везано
за Ковид -19 вирус,  и  сам ток такмичења,  како и  на  који  начин да  се сви
учесници припреме и што лакше прођу кроз ни мало захвалан период који
предстоји.

- Ген.сек. Александар Јоцић,као и Комесар МК такмичења ,упутили су клубове и
дали смернице,а све из докумената и препорука које Република Србија из дана
у дан даје како би се такмичење несметано одвијало.

- Све утакмице МК у сезони 2020/2021 се играју без присуства публике.
- Особе које могу да буду присутне на утакмици су: играчи и стручни штаб обе

екипе,сл.лица, лекари,редарска служба/техничко особље,МУП.
- Сви клубови морају да уз стандардне лиценцне спискове.лекарске прегледе и

остале пратеће документације,обезбеде и папирологију потребну за   Ковид -
19,који се достављају приликом лиценцирања у канцеларију РКСИС техничкој
подршци.

- Све екипе које се такмиче у МК лигама,пре почетка самог такмичења,
морају да ураде тест на Ковид -19( ПЦР тест,тест на антитела).

- Клуб домаћин је дужан да изврши дезинфекцију свих унутрашњих  просторија :
свлачионице,записнички сто,клупе  за  резервне  играче,пре  почетка  утакмице
као и непосредно након завршетка утакмице.



- Пре почетка утакмице лопте којима се загревају играчи и игра се утакмица
мора да се дезинфикују.

- Препорука  је  да  сви  учесници измере  температуру  приликом уласка  у  халу
( клуб домаћин мора да обезбеди ручни топломер).

- Сви учесници морају да дођу у објекат са маскама на лицу.
- За време трајања утакмице делегат и помоћне судије морају да носе маске.
- Резервни играчи и пратеће особље мора да носи маске на клупама екипе.
- На улазу у халу морају да буду постављена видно средства за дезинфекцију,као

и на записничком столу ( одговоран организатор утакмице).
- Обавештења  /  препоруке  /  о  свим  хигијенско-здравственим  превентивним

мерама морају да буду поствљене видно у свим деловима спортског објекта.
- Ношење маски свих присутних особа у објекту је обавезно.
- Сви учесници у организацији и спровођењу утакмице морају да држе безбедну

физичку дистанцу од минимум 2 метра.
- Забрањено  је  поздрављање   свих  учесника  пре  почетка  ,током  и  након

завршетка утакмице.
- Медицинско особље сваког клуба дужно је да према ранијим препорукама води

евиденцију и прати здравствено стање својих играча и чланова стручног штаба
непосредно пред почетак утакмице.

- Делегатима  утакмице  је  достављено  посебно  упутство  за  контролу
спровођења свих наведених мера.

- Непоштовање ових наведених обавеза подлеже санкционисању,како од стране
државних органа републике Србије тако и од стране КСС у складу са одредбама
Пропозиција такмичења,правилника о такмичењу и Дисциплинског правилника
које се односе на слабу организацију утакмице.

- Молимо  вас  за  разумевање  и  озбиљан  приступ  приликом  организације
утакмица како би смо сви заједно сачували здравље наших спортиста и нас
самих.

У Нишу,                                                                                               Комесар МК РКСИС
12.10.2020                                                                                                 Душан Васић


