
КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
11000 Београд, Сазонова 83
Тел. 011 3400 810, Факс: 011 3400 818
КОШАРКАШКИ САВЕЗ ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ  Ниш
18000 Ниш, Обреновићева 10/3
тел: 018 / 523 - 323, факс: 018 / 526 - 021

ПОЛУФИНАЛНИ  МК ТУРНИР КСС 2017ПОЛУФИНАЛНИ  МК ТУРНИР КСС 2017
У 15 ПИОНИРИ 2002 –У 15 ПИОНИРИ 2002 – НИШ НИШ

САОПШТЕЊЕ бр. 1САОПШТЕЊЕ бр. 1

Делегирње службених лица за 1 коло.

9027
KK ACTAVIS ACADEMY KK FENIKS Петак 21.04.2017. у 17,30

ОШ Душан РадовићСтеванић З, Крстић С. – Милићевић Ј.

9028
KK BORAC KK FLASH Петак 21.04.2017. у 19.30

ОШ Душан РадовићРадојковић М, Илић И. – Пешић П..

ТАБЕЛА
1 KK ACTAVIS ACADEMY - Лесковац 0 0 0 0 : 0 0 0
2 KK BORAC - Чачак 0 0 0 0 : 0 0 0
3 KK FLASH - Београд 0 0 0 0 : 0 0 0
4 KK FENIKS - Бачка Паланка 0 0 0 0 : 0 0 0

ПРАВО НАСТУПА

Право наступа на Полуфиналном МК турниру КСС за ПИОНИРЕ има играч који је уписан у ЛИЦЕНЦУ 
ЕКИПЕ, има ЛИЦЕНЦУ ИГРАЧА (ЗЕЛЕНА лиценца) и ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД који није старији од шест месеци 
на дан утакмице.
Клуб и овлашћено лице клуба сносе пуну дисциплинску одговорност за веродостојност података играча 
наведених у пријави екипе за наступ на турниру.
Играч ниже узрастне категорије има право наступа за вишу узрастну категорију са лиценцом играча боје 
одређене према годишту играча.

ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

Играч мора имати извршен лекарски преглед. Лекарски преглед не може бити старији од шест месеци на 
дан утакмице. Играч који нема лекарски преглед нема право наступа на утакмици. Екипа која због 
лекарског прегледа нема довољан број играча за наступ на утакмици губи утакмицу службеним 
резултатом.
КЛУБОВИ су дужни да провере важност лекарских прегледа играча своје екипе и уколико је истекао да 
изврше поновни лекарски преглед играча!!!



ДОКУМЕНТАЦИЈА

Приликом пријаве екипе за ПРВУ утакмицу турнира, најкасније 60 минута пре почетка утакмице, 
службени представник клуба или тренер предаје делегату на увид следећа документа:
- лиценцу екипе оверену од комесара МК такмичења надлежног РКС
- ВАЖЕЋИ лекарски преглед играча
- лиценце играча оверене од органа надлежног РКС
- за сваког играча екипе важећи лични документ ОБАВЕЗНО са СЛИКОМ (ЛИЧНА КАРТА, ПАСОШ ИЛИ 
ЂАЧКА КЊИЖИЦА – слика мора бити оверена печатом школе)
- лиценцу тренера и помоћног тренера издату од УКТ КСС
- лиценце пратилаца екипе (СЛУЖБЕНИ ПРЕДСТАВНИК, ЛЕКАР, ФИЗИОТЕРАПЕУТ, СТАТИСТИЧАР и други)
који је уписан у лиценцу екипе и ИМА лиценцу пратиоца екипе оверену од комесара такмичења 
надлежног РКС
ПРИЈАВУ/САСТАВ ЕКИПЕ чине 12 играча, 2 тренера и највише 5 пратилаца екипе.
У случају да се играч повреди и не може да настави играње на турниру могуће је заменити тог играча 
новим који се налази на лиценцном списку.
Делегат је одговоран за контролу све наведене документације. ЕКИПА, ИГРАЧ, ТРЕНЕР, ПРАТИЛАЦ 
ЕКИПЕ који не испуњавају наведене услове НЕМАЈУ право наступа на
утакмици. На клупи екипе НЕ МОЖЕ да седи неко ко нема ЛИЦЕНЦУ издату од комесара МК такмичења 
надлежног РКС.

ТРЕНЕРИ

Право наступа на утакмици за екипу има ТРЕНЕР и ПОМОЋНИ ТРЕНЕР који је уписан је у лиценцу екипе и
има лиценцу тренера издату од УКТ КСС (плава или црвена) за сезону 2016/17.
За све информације у вези тренерских лиценци је надлежност УКТ КСС, телефон 011/3400852.
Уколико екипа нема тренера (помоћног тренера) који испуњава наведене услове према Правилима игре 
ће играч-капитен обављати дужности тренера.
У случају да нема тренера (или тренер не испуњава наведене услове) присутни службени представник 
екипе ће ПРЕ ПОЧЕТКА и НАКОН ЗАВРШЕТКА утакмице представљати екипу.
У случају да екипа нема тренера (или тренер не испуњава наведене услове) службени представник 
екипе, лекар и физиотерапеут могу седети на клупи ако испуњавању услове за обављање ових функција,
али ТОКОМ утакмице НЕ МОГУ замењивати тренера (стојати испред клупе, тражити тајмаут или измену 
играча, тражити информацију од помоћних судија, обраћати се делегату или судијама, итд).

ПРАТИОЦИ

Право наступа на утакмици за екипу има ПРАТИЛАЦ ЕКИПЕ (СЛУЖБЕНИ ПРЕДСТАВНИК, ЛЕКАР, 
ФИЗИОТЕРАПЕУТ, СТАТИСТИЧАР, итд) који је уписан у лиценцу екипе и има лиценцу ПРАТИОЦА ЕКИПЕ 
издату од комесара такмичења надлежног РКС.
Пратиоци екипе могу да седе на клупи екипе за време утакмице без обзира да ли екипа има присутног 
тренера са лиценцом, уколико испуњавају услове који су за њих наведени.
БОЈА ДРЕСОВА, ИНТЕРВАЛ ИГРЕ, ЛОПТЕ, БРОЈЕВИ НА ДРЕСОВИМА
Првоименована екипа у распореду (пару) игра у светлим, а другоименована у тамним дресовима, осим 
ако екипе направе другачији договор и о томе обавесте делегата утакмице.
Интервал између другог и трећег периода траје 10 минута.
Утакмице се играју искључиво КОЖНИМ лоптама МОЛТЕН бр.7 које обезбеђује организатор турнира. 
Први судија одређује лопту за игру.
Дозвољена је употреба двоцифрених бројева на дресовима играча (бројева од 4 до 15 и до 99).

СЛАЊЕ СМС ПОРУКЕ

Ради објављивања резултата на сајту www.takmicenje.kss.rs ДЕЛЕГАТ утакмице је дужан да у року 
најкасније од 30 минута после завршетка утакмице пошаље СМС поруку са резултатом, са било које 
мреже, на број 6267 у форми:
REZ размак ШИФРА УТАКМИЦЕ размак КРАЈЊИ РЕЗУЛТАТ размак ЧЕТВРТИНЕ (одвојене размаком), 
(евентуалне продужетке додавати као следеће четвртине) нпр:
REZ 5822 87:81 23:21 16:15 22:19 19:25 7:1



Шифре утакмица ће бити објављене на сајту и ГЛАВНИ делегат је дужан да их преузме и упише у 
распореду.

ОБАВЕШТЕЊЕ:

Тахнички састанак организатора, Првог делегата турнира и клубова учесника одржаће се у Петак 21. 
априла 2017 године у 14,00 сати у просторијама РКС Источна Србија ул. Обреновићева 10/3.

Делегат  такмичења
Мирослав Радојковић с.р.


