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Записник са састанка МК КСС Рода/Триглав лига 2020/2021

У петак 11.09.2020 у 15.30 у просторијама РКСИС-а, одржан је састанак  Комесара 
МК РКСИС са представницима клубова екипа које учествују у квалификацијама МК КСС 
Рода/Триглав лиге за сезону 2020/2021.

Састанку су присуствовали следећи клубови : КК Ниш, ОКК Константин и КК 
Маринос. Оправдано одсутан клуб је био КК Актавис академија из Лесковца. Из 
канцеларије РКСИС састанку је присуствовао ген.сек. Александар Јоцић, Комесар МК 
РКСИС Душан Васић и техничка подршка Милица Стефановић.

1. Систем квалификација и пропозиције КСС Рода/Триглав лиге  
Клубови који учествују у квалификацијама КСС Рода лиге су:

Такм.бр. Јуниори 2002/2003
1. ОКК Константин
2. КК Маринос
3. КК Ниш

½ Финале

Ј1
ОКК Константин КК Ниш  Субота 26.09.2020 у 10:00

Сала Шивара,Ниш
½ Финале

Ј2
КК Маринос КК Ниш Субота 26.09.2020 у 20:00

Сала Шивара,Ниш

Финале

Ј3
Победник Ј1 Победник Ј2 Недеља 27.09.2020 у 20:00

Сала Шивара,Ниш

- Квалификације за Рода Јуниорску лигу су 26/27.09.2020
- Играће се куп систем, два полуфинала и једно финале.
- Победник финалне утакмице пласираће се у Рода Јуниорску лигу Србије.
- Клубови су се сложили да место одигравања утакмице буде спортска сала Шивара 

у Нишу.
- Клубови КК Маринос и ОКК Константин су се сложили да сносе целокупне 

трошкове квалификација Рода лиге.
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- Прва утакмица почиње у суботу 26.09.2020 у 10:00 часова, играће је ОКК 
Константин  - КК Ниш. Друга утакмица почиње у суботу 26.09.2020 у 20:00 часова 
и играће је КК Маринос и КК Ниш.

- Финална утакмица играће се 27.09.2020 у 20:00 часова ,а играће је победник првог
полуфинала и другог полуфинала.

- Турнир је елиминационог типа, само победник финала остварује право учешћа у 
Рода Јуниорској лиги Србије , док остале екипе настављају такмичење у 
Квалитетној међурегионалној лиги за Јуниоре.

- Трошкови квалификација Рода лиге су 17.400,00 динара. Екипе ОКК Константин и  
КК Маринос треба да плате по 8.700,00 динара цео турнир ( по утакмици укупни 
трошкови су 5.800,00 динара )

- Сви трошкови се плаћају пре почетка сваке утакмице на турниру.
- Све утакмице се играју без присуства публике.
- Обавезно је присуство лекара или медицинског особља.
- Обавезно је пријавити утакмицу МУП-у.
- Све екипе морају да имају одрађен лекарски преглед и уредно оверене лиценце у 

РКСИС-у.
- Службена лица одређује Комесар такмичења.
- Сви учесници, екипе и сл.лица морају да имају потписану изјаву о Ковид-19 вирусу 

пре почетка турнира.
- Делегат утакмице контролише и одговоран је за адекватно спровођење  

свих мера током трајања турнира.
Клубови који учествују у квалификацијама КСС Триглав лиге су:

Такм.бр. Кадети 2004/2005
1. КК Маринос
2. КК Актавис академија
3. ОКК Константин
4. КК Ниш

К1
КК Маринос КК Актавис академија

К2
ОКК Константин КК Ниш

- Термин за одигравање Триглав Кадетских квалификација зависи од времена 
лиценцирања играча и постоје две опције/термина за одигравање : 20.09.2020 или
24.09.2020.  Сви на састанку су се сложили да се заврши  лиценцирање,па да се 
након тога накнадно закажу датум и термин одигравања турнира.

- На састанку су се екипе КК Маринос и ОКК Константин сложиле да сносе 
целокупне трошкове свих екипа учесница.

- Играће се две утакмице, КК Маринос – КК Актавис академија и ОКК Константин – 
КК Ниш. Победник ове две утакмице пласираће се у Триглав Кадетску лигу Србије.

- Место одигравања утакмица је у спорткој сали Шивара, Ниш.
- Турнир је елиминационог типа, победници  остварују право учешћа у Триглав 

Кадетској лиги Србије , док остале екипе настављају такмичење у Квалитетној 
међурегионалној /Регионалној лиги за Кадете.

- Укупни трошкови турнира су 11.600,00 динара ( по 5.800,00 динара по екипи ).



- Сви трошкови се плаћају пре почетка сваке  утакмице на турниру.
- Све утакмице се играју без присуства публике.
- Обавезно је присуство лекара или медицинског особља.
- Обавезно је пријавити утакмицу МУП-у.
- Све екипе морају да имају одрађен лекарски преглед и уредно оверене лиценце у 

РКСИС-у.
- Службена лица одређује Комесар такмичења.
- Сви учесници, екипе и сл.лица морају да имају потписану изјаву о Covid-19 вирусу 

пре почетка турнира.
- Делегат утакмице контролише и одговоран је за адекватно спровођење 

мера током трајања турнира.
-

2. Посебне напомене  

- У квалитетним МК лигама КСС за јуниоре/кадете могу да учествују само 
клубови који имају сениорске екипе у 1.МЛС, 2.МЛС и 1.МРЛ. Сваки клуб 
има право да пријави само једну такмичарску селекцију.

- Таксе службених лица за квалификације Рода/Триглав лигу:

-     Судија 2 X 1200,00 динара

-     Делегат 1000,00 динара

-     Помоћне судије 3 X 800,00 динара

- Квалификације за Јуниорску/Кадетску лигу СРБИЈЕ играју се према Правилнику о 
такмичењу КСС, Пропозицијама МК такмичења, Правилима игре, као и посебним 
одлукама Комисије за такмичење КСС и Комесара МК РКСИС.

- На утакмицама свих квалификација МК у сезони 2020/2021 у потпуности се 
примењују технички нормативи пропозиција зимских сениорских лига КСС.

- У Јуниорској/Кадетској лиги КСС у сезони 2020/2021 учествује 12 екипа.
- Квалификације у РКС води комесар МК такмичења надлежног територијалног РКС.
- Kлубови су упознати  са новим Пропозицијама и Правилником о такмичењу КСС.

Комисије за такмичење КСС прописала је новчане казне за случај одустајања клуба
у квалификацијама за Јуниорску/Кадетску лигу СРБИЈЕ: 

-   После пријаве за квалификације 20.000   дин 
-      После жреба за квалификације 60.000    дин 
-      После почетка квалификација 100.000  дин
-      После оствареног пласмана у ЈЛС/КЛС или током такмичења у ЈЛС/КЛС

400.000 дин 
- Делегати резултате утакмица шаљу СМС поруком у прописаном формату 

САМО Комесару такмичења на тел 064 2 409 309.

 У Нишу                                                                                          Комесар МК РКСИС
14.09.2020                                                                                           Душан Васић


