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ИНФОРМАЦИЈА О СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА МК РКСИС
У СЕЗОНИ 2016/2017

Комисија за такмичење КСС је 26.07.2016. усвојила измене и допуне система такмичења млађих категорија, које ће се
примењивати у наредној сезони 2016/2017.  Комплетан материјал може се преузети са сајта  www.rksis.rs. На састанку
оджаном 04.08.2016. комесарима МК је предочен нови систем такмичења МК, који се уклапа у шему МК такмичења КСС. 

Рок за пријаву клуба за такмичење MK је  ПОНЕДЕЉАК 5. СЕПТЕМБАР. Пријава се подноси комесару који води
такмичење на прописаном обрасцу, преко надлежне канцеларије РКС. КЛУБ КОЈИ НИЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ТАКМИЧЕЊА (ЗАОСТАЛА ДУГОВАЊА, ДУГОВАЊА ПО ОСНОВУ КОТИЗАЦИЈЕ-ЧЛАНАРИНЕ
И ДУГОВАЊА ПО ОСНОВУ КАЗНИ) НЕМА ПРАВО ПРИЈАВЕ ЕКИПА ЗА ТАКМИЧЕЊА.

Информација у даљем тексту сачињена је на основу основног материјала КТ КСС и конкретно наводи активности у
спровођењу такмичења МК на територији РКС ИС у наредној сезони.  

Прелазни рок је од 01. до 06. септембра  2016.

ЈУНИОРСКА/КАДЕТСКА ЛИГА КСС 2016/2017

- У19/У18 ЈУНИОРСКА ЛИГА Србије, играчи 1998/99 - 12 клубова. Финални турнир за првака Србије Ф4 / Мај 2017.
- У17/У16 КАДЕТСКА ЛИГА Србије, играчи 2000/01 - 12 клубова. Финални турнир за првака Србије Ф4 / Мај 2017.

Број екипа из појединих Регионалних кошаркашких савеза је одређен одлуком Управног одбора КСС - РКС БЕОГРАД
4 екипе, РКС ВОЈВОДИНА 2 екипе, РКС ЗАПАДНА СРБИЈА 2 екипе, РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 1 екипа,  РКС ИСТОЧНА
СРБИЈА 1 екипа, РКС ЈУЖНА СРБИЈА 1 екипа, РКС РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКИ 1 екипа.

У оквиру РКС ИС играју се  квалификације, чији победник стиче право играња у Јуниорској/Кадетској лиги Србије.
Квалификације ће бити спроведене на следећи начин:

 Сваки клуб који испуњава прописане услове има право да пријави једну такмичарску селекцију.
 Пријаве до 05.09.2016.
 Састанак клубова од 10.09.2016.
 Лиценцирање за квалификације од 10.09.2016.
 Квалификације од 17.09.2016.
 Лиценцирање за мк квалитетне лиге од 22.10.2016.
 РКС су дужни да учеснике квалитетних лига дају до 22.10.2016.
 Почетак Јуниорске/Кадетске лиге Србије од 29.10.2016.

ДЕЧАЦИ / KВАЛИТЕТНА МК ЛИГА
У19/У18 ЈУНИОРИ, играчи 1998/99
У17/У16 КАДЕТИ, играчи 2000/01

Четири квалитетне лиге (у свим лигама се игра лига систем):
1. ВОЈВОДИНА, 10/12 клубова. За финални турнир се квалификује 1 екипа.  
2. БЕОГРАД, 10/12 клубова. За финални турнир се квалификује 1 екипа. 
3.  ЦЕНТАР, 10/12 клубова: РКС ЦС - 4, РКС ЗС - 4, РКС РКМ - 2 и 2 екипе из међурегионалних квалификација. За

финални турнир се квалификује 1 екипа. 
4. ИСТОК, 10/12 клубова: РКС ИС - 6 и РКС ЈС - 4 и 2 екипе из међурегионалних квалификација. За финални турнир се

квалификује 1 екипа.

Квалитетне лиге ИСТОК води РКС ИС са 10 клубова: РКС ИС - 6 и РКС ЈС - 4. За финални турнир се квалификује 1 екипа.

Завршни финални турнир:  Финални турнир за првака квалитетне мк лиге - првопласирана екипа сваке лиге / 4.
Турнир траје 3 дана и игра се по једноструком бод систему.

http://www.rksis.rs/
http://www.rksis.rs/
mailto:office@rksis.rs


У15/У14 ПИОНИРИ, играчи 2002/03

Четири квалитетне лиге (у свим лигама се игра лига систем):
1. ВОЈВОДИНА, 10/12 клубова. За финални турнир се квалификују 4 екипе.  
2. БЕОГРАД, 10/12 клубова. За финални турнир се квалификује 5 екипа. 
3. ЦЕНТАР, 10/12 клубова: РКС ЦС - 4, РКС ЗС - 4, РКС РКМ - 2 и 2 екипе из међурегионалних квалификација. За

финални турнир се квалификују 4 екипа. 
4. ИСТОК, 10/12 клубова: РКС ИС - 6 и РКС ЈС - 4 и 2 екипе из међурегионалних квалификација. За финални турнир се

квалификују 3 екипе. 

Квалитетну лигу ИСТОК води РКС ИС са 10 клубова: РКС ИС - 6 и РКС ЈС - 4. За финални турнир се квалификују 3 екипе.

Завршни финални турнир за првака Србије / Мај 2017.
ФАЗА 1. Четири турнира по четири екипе / 16. Организатори турнира су РКС који воде квалитетне лиге, са седиштима

(Нови Сад, Београд, Крагујевац, Ниш). Распоред екипа по групама полуфиналних турнира одредиће се полудиригованим
жребањем уз основни принцип да се учесници из исте квалитетне лиге разврставају у различите групе. (Детаљан опис биће
објављен у документу Принципи жребања).

ФАЗА 2. Завршни Финални турнир за првака Србије - по две првопласиране екипе са сваког од четири турнира / 8.
Елиминациони  турнир  који  траје  3  дана,  полудириговани  жреб.  (Детаљан  опис  биће  објављен  у  документу  Принципи
жребања). Организатор турнира КСС.

У оквиру РКС ИС играју се  квалификације  за учешће у Јуниорској/КадетскојПионирској  Квалитетној лиги ИСТОК.
Квалификације ће бити спроведене на следећи начин:

 Сваки клуб који испуњава прописане услове има право да пријави једну такмичарску селекцију.
 Пријаве до 05.09.2016.
 Састанак клубова од 10.09.2016.
 Лиценцирање за квалификације од 10.09.2016.
 Квалификације од 17.09.2016.
 Лиценцирање за мк квалитетне лиге од 22.10.2016.
 РКС ИС и РКС ЈС  су дужни да учеснике квалитетних лига дају до 22.10.2016.
 Почетак Јуниорске/Кадетске лиге Србије од 29.10.2016.

ДЕЧАЦИ / РЕГИОНАЛНА ЛИГА МК / ПРВЕНСТВО РЕГИОНА 
У19/У18 ЈУНИОРИ, играчи 1998/99
У17/У16 КАДЕТИ, играчи 2000/01

У15/У14 ПИОНИРИ, играчи 2002/03
У13/У12 МЛАЂИ ПИОНИРИ, играчи 2004/05

Систем МК такмичења РКС одређује се пре почетка такмичења на основу броја  и  квалитета пријављених екипа,
територијалне припадности, трошкова такмичења, календара такмичења и слично. Одлуку доноси комесар МК такмичења
РКС. Регионална лига МК (Првенство РКС ИС) играће се у два степена такмичења.

Први степен такмичења биће спроведен на следећи начин; 
 Сваки клуб који испуњава прописане услове има право да пријави једну или више екипа.
 Екипе које се нису пласирале у квалитетне лиге јуниора/кадета/пионира играју Регионалну лигу, ако желе.
 Пријаве до 05.09.2016.
 Састанак клубова од 22.10.2016. (након формирања квалитетних лига).
 Лиценцирање за регионалне лиге од 22.10.2016. (након састанка клубова и формирања регионалних лига).
 Taкмичење се организује по територијалном принципу.
 Групе највише до 6 екипа (лига систем од највише 10 кола).
 Почетак првог степена регионалних лига од 05.11.2016.
 Завршетак првог степена регионалних лига до 28.01.2017. 

Други степен регионалних лига биће спроведен на следећи начин; 
 У свакој категорији игра се једна група од 6 екипа, на основу пласмана из првог степена регионалних лига.
 Клуб може учествовати само са ЈЕДНОМ ЕКИПОМ у Другом степену регионалних лига.
 Састанак клубова од 28.01.2017.
 Лиценцирање за други степен такмичења од 22.01.2017. (након састанка клубова).
 Почетак другог степена регионалних лига од 04.02.2017.
 Завршетак другог степена регионалних лига до 08.04.2017. 

Напомена: Не организује се завршни турнир на нивоу КСС у категорији У13/У12 МЛАЂИ ПИОНИРИ.



У11/У10 МИНИБАСКЕТ, играчи 2006/07

Такмичења у категорији У11/У10 МИНИБАСКЕТ организоваће се по фестивалском принципу, по посебном програму РКСИС.

ДЕВОЈЧИЦЕ / У19/У18/У17 ЈУНИОРКЕ, играчице 1998/99/00

Пет територијалних такмичења:
1. РКС ВОЈВОДИНА, За финални турнир се директно квалификујe 1 екипа.
2. РКС БЕОГРАД, За финални турнир се директно квалификују 2 екипе.
3. РКС ЗАПАДНА СРБИЈА, За финални турнир се директно квалификује 1 екипа.
4. РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА /  РКС РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИКИ,  За финални турнир  се квалификује  1

екипа. Два РКС-а играју заједничко такмичење или одрже квалификациони турнир/утакмицу.
5. РКС ИСТОЧНА СРБИЈА / РКС ЈУЖНА СРБИЈА, За финални турнир се квалификује 1 екипа. Два РКС-а могу да

играју заједничко такмичење или да одрже квалификациони турнир/утакмицу чији победник се пласира на финални турнир.

Систем такмичења (први и други степен) биће одређен у договору са РКС ЈС на основу броја пријављених екипа: 
 Сваки клуб који испуњава прописане услове има право да пријави једну или више екипа.
 Пријаве до 05.09.2016.
 Почетак првог степена такмичења од 05.11.2016.

Завршни финални турнир / 6: 
- Две групе по три екипе, једноструки бод сyстем у групи.
- ФИНАЛЕ прво место А1 - Б1, треће место А2 - Б2. Не игра се за пето место.
- Екипе се у групе деле полудиригованим зребом. (Детаљан опис биће објављен у документу Принципи жребања).

ЖЕНСКА КАДЕТСКА ЛИГА КСС 2016/2017

- У16/У15 КАДЕТСКА ЛИГА Србије, играчице 2001/02 - 8 клубова. Финални турнир за првака Србије Ф4 / игра се по
завршетку лиге.

Број екипа из Регионалних кошаркашких савеза је одређен одлуком Управног одбора КСС: РКС БЕОГРАД 2 екипе,
РКС ВОЈВОДИНА 2 екипе, РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 1 екипа, РКС ИСТОЧНА СРБИЈА / РКС ЈУЖНА СРБИЈА 1 екипа, РКС
ЗАПАДНА СРБИЈА / РКС РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ 2 екипе.

Квалификације РКС  ИСТОЧНА  СРБИЈА  /  РКС  ЈУЖНА  СРБИЈА,  чији  победник  стиче  право  играња  у  Женској
кадетској лиги Србије, води комесар МК РКС ИС. Квалификације ће бити спроведене на следећи начин:

 Сваки клуб који испуњава прописане услове има право да пријави једну такмичарску селекцију.
 Пријаве до 05.09.2016.
 Састанак клубова од 01.10.2016.
 Лиценцирање за квалификације од 01.10.2016.
 Квалификације од 08.10.2016.
 Лиценцирање за Женску кадетску лигу од 22.10.2016.
 Почетак Женске кадетске лиге Србије од 29.10.2016.

ДЕВОЈЧИЦЕ / У16/У15 КАДЕТКИЊЕ, играчице 2001/02 

Систем такмичења (први и други степен) биће одређен у договору са РКС ЈС на основу броја пријављених екипа: 
 Сваки клуб који испуњава прописане услове има право да пријави једну или више екипа.
 Екипе које се нису пласирале у Женску кадетску лигу Србије играју први/други степен такмичења, ако желе.
 Пријаве до 05.09.2016.
 Почетак првог степена такмичења од 05.11.2016.

ДЕВОЈЧИЦЕ / У14/У13 ПИОНИРКЕ, играчице 2003/04

Пет територијалних такмичења:
1. РКС ВОЈВОДИНА - За финални турнир се директно квалификују  2 првопласиране екипе, док трећепласирана

екипа разиграва са трећепласираном екипом РКС БЕОГРАД.
2. РКС БЕОГРАД - За финални турнир се директно квалификују 2 првопласиране екипе, док трећепласирана екипа

разиграва са трећепласираном екипом РКС ВОЈВОДИНА.
3. РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА - За финални турнир се квалификује 1 екипа.
4. РКС ЗАПАДНА СРБИЈА / РКС РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ - За финални турнир се квалификује 1 екипа.
5. РКС ИСТОЧНА СРБИЈА / РКС ЈУЖНА СРБИЈА - За финални турнир се квалификује 1 екипа.



Систем такмичења (први и други степен) биће одређен у договору са РКС ЈС на основу броја пријављених екипа: 
 Сваки клуб који испуњава прописане услове има право да пријави једну или више екипа.
 Пријаве до 05.09.2016.
 Почетак првог степена такмичења од 05.11.2016.

Завршни финални турнир / 8: 
- Две групе по четири екипе, једноструки бод сyстем у групи.
- ФИНАЛЕ прво место А1 - Б1, треће место А2 - Б2. Не игра се за пето и седмо место.
- Екипе се у групе деле полудиригованим зребом. (Детаљан опис биће објављен у документу Принципи жребања).

ДЕВОЈЧИЦЕ / У12 МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ, играчице 2005

Систем такмичења (први и други степен) биће одређен у договору са РКС ЈС на основу броја пријављених екипа: 
 Сваки клуб који испуњава прописане услове има право да пријави једну или више екипа.
 Пријаве до 05.09.2016.
 Почетак првог степена такмичења од 05.11.2016.
 Не организује се завршни турнир на нивоу КСС у категорији У12 МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ.

ДЕВОЈЧИЦЕ / У11/У10 МИНИБАСКЕТ, играчице 2006/07

Такмичења у категорији У11/У10 МИНИБАСКЕТ организоваће се по фестивалском принципу, по посебном програму РКСИС.

У Нишу 11.08.2016. Комесар МК такмичења
Маринко Голубовић, ср


