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КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
08. Април 2021. године 

 
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И ПРИНЦИПИ ЖРЕБАЊА  

ЗА ФИНАЛНИ ДЕО МК ТАКМИЧЕЊА КСС 
У15 ПИОНИРИ 2006 

 
 На основу одлуке Управног одбора КСС, о организацији МК такмичења КСС 
2020/2021, такмичење у категорији У15 ПИОНИРИ 2006, се игра на следећи начин: 
 

ПРВИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА 
 
КВАЛИТЕТНЕ ЛИГЕ, подељене у четири територијалне групе: 
 
- Квалитетна лига ВОЈВОДИНА (КСВ),  

За полуфинални турнир се директно квалификују 4 екипе. 
- Квалитетна лига БЕОГРАД (КСБ), 

За полуфинални турнир се директно квалификује 5 екипа. 
- Квалитетна лига ЦЕНТАР (РКС ЦС, РКС ЗС, РКС РКМ), 

За полуфинални турнир се директно квалификују 4 екипе. 
- Квалитетна лига ИСТОК (РКС ИС, РКС ЈС),  

За полуфинални турнир се директно квалификују 3 екипе. 
 

ДРУГИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА, ФИНАЛНИ ДЕО 
 
* ПОЛУФИНАЛНИ МК ТУРНИРИ КСС, 23. / 25. Април 2021. године 

- Учествује шеснаест екипа које су оствариле пласман из првог степена такмичења, које 
се разврставају на четири Полуфинална турнира, сваки са по четири екипе, 

- Полуфинални турнири се играју по једноструком Бергер систему, 
- Распоред екипа на Полуфиналне турнире је одређен Принципима жребања, уз основни 

принцип да се учесници из исте Квалитетне лиге у првом степену такмичења разврставају на 
различите Полуфиналне турнире, 

- Организатори Полуфиналних турнира су РКС који су водили такмичење 
Квалитетна лига у првом степену /РКС ВОЈВОДИНА - Нови Сад, РКС БЕОГРАД - Београд, 
РКС РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ - Краљево, РКС ИСТОЧНА СРБИЈА - Ниш/ 

- Жреб за Полуфиналне турнире ће се одржати у ЧЕТВРТАК 15. Априла 2021. 
године у Београду са почетком у 13.00 сати у Кући кошарке, Сазонова 83, ONLINE путем 
ZOOM апликације. 

- Организатори Полуфиналних турнира, места, хале, сатница утакмица и 
службена лица биће накнадно објављени.  
 
* ФИНАЛНИ МК ТУРНИР КСС, 21. / 23. Мај 2021. године 

- Учествује осам екипа које су оствариле пласман са Полуфиналних турнира, по две 
најбоље пласиране екипе са сваког од четири Полуфинална турнира, 

- Финални турнир се игра по КУП систему елиминација /четвртфинале, полуфинале, 
финале/, 

- КТ КСС је донела одлуку да се од такмичарске сезоне 2019/2020 на Финалном турниру 
играју утакмице разигравања и за пласман од 5. до 8. места. Услед пандемије вируса COVID-19, у 
сезони 2020/2021 НЕЋЕ се играти утакмице за пласман од 5. до 8. места. 

- Организатор полуфиналних/финалног турнира је у обавези да организује утакмице у 
складу са Протоколом организације утакмица КСС. 

- Организатор је у обавези да поштује Протокол организације утакмица у ванредним 
околностима проузрокованим вирусом COVID-19, укључујући набавку бесконтактног топломера и 
мерење температуре свим актерима утакмице (играчи, тренери, пратиоци, судије, делегат, помоћне 
судије, статистичари, официјални спикер), а посебно у вези са бројем присутних лица на утакмици 
и зонама где се та лица налазе. 
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- УТАКМИЦЕ СЕ ИГРАЈУ БЕЗ ПРИСУСТВА ПУБЛИКЕ. 
- Посебна напомена због већег броја утакмица је да се сваког такмичарског дана обавезно 

пре одигравања сваке утакмице изврши дезинфекција (анти-ковид средством БИОДЕЗ) терена, 
свлачионица, записничког стола, док се дезинфекција трибина врши само на почетку такмичарског 
дана (ближе информације Владимир Живановић). 

- Распоред екипа и систем играња на Финалном турниру је одређен Принципима жребања, 
- Организатор Финалног турнира је КСС. 
- Суорганизатор Финалног турнира, место, хала, сатница утакмица и службена 

лица биће накнадно објављени. 
  

* НАПОМЕНЕ 
- Принципе жребања за Полуфиналне турнире и Финални турнир, одлуком Управног 

одбора КСС, одређује Комисија за такмичење КСС, 
- Једним жребањем у просторијама КСС, након што буде познато свих шеснаест екипа 

учесника Полуфиналних турнира, биће дефинисани састави / учесници, распоред утакмица / 
такмичарски бројеви и организатори Полуфиналних турнира, и распоред утакмица / такмичарски 
бројеви и систем играња на Финалном турниру. 

 

* ПРИНЦИПИ ЖРЕБАЊА ЗА ПОЛУФИНАЛНЕ МК ТУРНИРЕ 
 

* КОНАЧНИ ПЛАСМАН ЕКИПА У КВАЛИТЕТНИМ ЛИГАМА (КЛ) /није дефинисано која 
група је која Квалитетна лига/: 

КЛ А КЛ Б КЛ Ц КЛ Д 

А1 Б1 Ц1 Д1 

А2 Б2 Ц2 Д2 

А3 Б3 Ц3 Д3 

А4 Б4 Ц4 Д4 

 
* Да би се једним жребањем одредили састави/учесници, распоред утакмица/такмичарски 
бројеви и организатори Полуфиналних турнира, и распоред утакмица/такмичарски бројеви и 
систем играња на Финалном турниру, у једну чинију се разврставају НАЗИВИ КВАЛИТЕТНИХ 
ЛИГА (ВОЈВОДИНА, БЕОГРАД, ЦЕНТАР, ИСТОК), а у другу ОЗНАКЕ ГРУПА (А, Б, Ц, Д). 
ЖРЕБА СЕ ПРВО НАЗИВ ЛИГЕ, А ЗАТИМ ГРУПА, 
* Првопласиране екипе из сваке Квалитетне лиге, се разврставају на четири Полуфинална 
турнира, добијају такмичарски број 1, играју у групи коју организује њихов РКС који је водио 
Први степен такмичења, 
* Другопласиране екипе из сваке Квалитетне лиге, се разврставају на четири Полуфинална 
турнира, уз услов да другопласирана екипа не може да буде у групи у којој је првопласирана 
екипа из исте Квалитетне лиге, добијају такмичарски број 2, 
* Трећепласиране екипе из сваке Квалитетне лиге, се разврставају на четири Полуфинална 
турнира, уз услов да трећепласирана екипа не може да буде у групи у којој су првопласирана и 
другопласирана екипа из исте Квалитетне лиге, добијају такмичарски број 3, 
* Четвртопласиране екипе из сваке Квалитетне лиге, се разврставају на четири 
Полуфинална турнира, уз услов да четвртопласирана екипа не може да буде у групи у којој су 
првопласирана, другопласирана и трећепласирана екипа из исте Квалитетне лиге, добијају 
такмичарски број 4, 
* Петопласирана екипа из Квалитетне лиге БЕОГРАД, добија место на Полуфиналном 
турниру и такмичарски број које би добила четвртопласирана екипа из Квалитетне лиге ИСТОК. 
 
* РАСПОРЕД ЕКИПА И ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ НА ПОЛУФИНАЛНИМ ТУРНИРИМА: 

ПФ ТУРНИР А ПФ ТУРНИР Б ПФ ТУРНИР Ц ПФ ТУРНИР Д 

ПФ А1 - А1 ПФ Б1 - Б1 ПФ Ц1 - Ц1 ПФ Д1 - Д1 

ПФ А2 - Б2 ПФ Б2 - Ц2 ПФ Ц2 - Д2 ПФ Д2 - А2 

ПФ А3 - Ц3 ПФ Б3 - Д3 ПФ Ц3 - А3 ПФ Д3 - Б3 

ПФ А4 - Д4 ПФ Б4 - А4 ПФ Ц4 - Б4 ПФ Д4 - Ц4 
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* РАСПОРЕД УТАКМИЦА НА ПОЛУФИНАЛНИМ ТУРНИРИМА ПРЕМА БЕРГЕР-у: 

КОЛО ПФ ТУРНИР А ПФ ТУРНИР ПФ Б ПФ ТУРНИР Ц ПФ ТУРНИР Д 

1 A1 : A4 ; A2 : A3 Б1 : Б4 ; Б2 : Б3 Ц1 : Ц4 ; Ц2 : Ц3 Д1 : Д4 ; Д2 : Д3 
2 A4 : A3 ; A1 : A2 Б4 : Б3 ; Б1 : Б2 Ц4 : Ц3 ; Ц1 : Ц2 Д4 : Д3 ; Д1 : Д2 

3 A2 : A4 ; A3 : A1 Б2 : Б4 ; Б3 : Б1 Ц2 : Ц4 ; Ц3 : Ц1 Д2 : Д4 ; Д3 : Д1 

 
*САТНИЦА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА 
 Организатор је дужан да обезбеди термине у сали за одигравање Полуфиналног 
турнира, у “везаним терминима” (нпр 14.00/17.00), тако да прва утакмица првог дана 
турнира не може бити заказана пре 13.00 сати, а друга не сме бити завршена после 22.00 
сата. Исто важи и за други дан, док трећег дана утакмице не могу почети пре 11.00 сати, 
а завршити се после 20.00 сати. Временски размак између почетка две утакмице мора 
бити најмање 3.00 сата, уважавајући епидемиолошку стуацију и време потребно за 
дезинфекцију. 

У групи где међусобно играју две екипе из КЛ Београд, без обзира на распоред 
добијен жребом, може доћи до промене такмичарског дана / не и такмичарских бројева, 
тако да се утакмице тог кола играју ПРВОГ такмичарског дана. Сходно томе се врши 
корекција распореда осталих такмичарских дана. 

Екипа са такмичарским бројем 1 у свакој групи, по избору, све своје утакмице може играти 
као прве или као друге у распореду сваког такмичарског дана. Потврда се доставља комесару 
писаним путем на имејл, најкасније до УТОРКА, 20.04.2021. године до 12.00. 

 
* ПРИНЦИПИ ЖРЕБАЊА ЗА ФИНАЛНИ ТУРНИР КСС 

Распоред екипа и систем играња на Финалном турниру је одређен Принципима 
жребања: 

* Првопласиране екипе са Полуфиналних турнира се не могу састати између себе у четвртфиналу, 
и добијају непарне такмичарске бројеве - 1, 3, 5, 7, 
* Првопласиране екипе са Полуфиналних турнира се не могу састати са другопласираном екипом 
са истог Полуфиналног турнира у четвртфиналу, 
* Другопласиране екипе са Полуфиналних турнира аутоматски добијају парне такмичарске 
бројеве - 2, 4, 6, 8, који су увећани за 1 у односу на такмичарски број који је добила 
првопласирана екипа са истог Полуфиналног турнира. 

 
* ТАКМИЧАРСКИ БРОЈЕВИ ЗА ФИНАЛНИ ТУРНИР, одређени на основу жреба за 
Полуфиналне турнире и коначног пласмана на Полуфиналним турнирима: 

ПФ ТУРНИР А ПФ ТУРНИР Б ПФ ТУРНИР Ц ПФ ТУРНИР Д 

1 - А1 3 - Б1 5 - Ц1 7 - Д1 

2 - А2 4 - Б2 6 - Ц2 8 - Д2 

 
ЧЕТВРТФИНАЛЕ 

1. Утакмица ЧФ 1 / 1 - 8 
2. Утакмица ЧФ 2 / 3 - 6 
3. Утакмица ЧФ 3 / 5 - 4 
4. Утакмица ЧФ 4 / 7 – 2 

 
ПОЛУФИНАЛЕ 

1. Утакмица ПФ 1 / Победник ЧФ 1 (1/8) - Победник ЧФ 2 (3/6) 
2. Утакмица ПФ 2 / Победник ЧФ 3 (5/4) - Победник ЧФ 4 (7/2) 

 
 ФИНАЛЕ 

1. Утакмица за 3. место / Поражени ПФ 1 - Поражени ПФ 2 
2. Утакмица за 1. место / Победник ПФ 1 - Победник ПФ 2 

 
 
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС, 
БРАНКО ЛОЗАНОВ, Председник 


