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КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
23. Април 2021. године 

 
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И ПРИНЦИПИ ЖРЕБАЊА  

ЗА ФИНАЛНИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА МК КСС 
У19 ЈУНИОРКЕ 2002 

 
 На основу одлуке Управног одбора КСС, о организацији МК такмичења КСС 
2020/2021, такмичење у категорији У19 ЈУНИОРКЕ 2002, се игра на следећи начин: 
 

ПРВИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА 
 
КВАЛИТЕТНЕ ЛИГЕ, подељене у пет територијалних група: 
 
- Квалитетна лига ВОЈВОДИНА,  

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

- Квалитетна лига БЕОГРАД, 
За финални турнир се директно квалификују 2 првопласиране екипе, док 
трећепласирана екипа разиграва са трећепласираном екипом РКС ВОЈВОДИНА. 
Услед одустајања од такмичења трећепласиране екипе из Квалитетне лиге 

ВОЈВОДИНА, бараж утакмица је отказана и за финални турнир се директно 
квалификовала трећепласирана екипа из Квалитетне лиге БЕОГРАД. 

- Квалитетна лига ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА, 
За финални турнир се квалификује 1 екипа. 

- Квалитетна лига ЗАПАДНА СРБИЈА / РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ, 
Два РКС-а играју заједничко такмичење или одрже квалификациони турнир/утакмицу.  

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

За финални турнир се квалификује 1 екипа. 
 
ДРУГИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА, ФИНАЛНИ ТУРНИР МК КСС, 07. / 09. Maj 2021. 

 
- На конкурс за организацију Финалног турнира пријавила се једино екипа ЖКК АРТ 

БАСКЕТ. УО КСС ће у најкраћем року донети одлуку о организатору Финалног 
турнира у категорији Јуниорки. 

- Сатница утакмица и службена лица биће накнадно објављени.  
-  Учествује осам (8) екипа које су оствариле пласман са Првог степена такмичења. 
-  Финални турнир се игра у три дана у једном граду. 
- ОСАМ (8) екипа које остваре учешће играју КУП систем. 
- Победници четвртфиналних утакмица играју полуфинала, за пласман од 1. до 4. 

места, док остале екипе деле од 5 до 8 места. 
- Организатор 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. 

- 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). 
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УЧЕСНИЦИ ФИНАЛНОГ ТУРНИРА 

НОВОСАДСКА ЖКА АРТ БАСКЕТ ДУГА РАДИВОЈ КОРАЋ 

ВРБАС ЦРВЕНА ЗВЕЗДА КОМБАНК ПАРАЋИН СТУДЕНТ 

 
*САТНИЦА ОДИГРАВАЊА УТАКМИЦА 
 Организатор је дужан да обезбеди термине у сали за одигравање Финалног 
турнира, у “везаним терминима” (нпр 14.00/16.30-17.00), тако да прва утакмица првог 
дана турнира не може бити заказана пре 12.00 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 2.30 сата за утакмице првог дана турнира, односно 3.00 сата за 
утакмице другог и трећег дана турнира, уважавајући епидемиолошку стуацију и време 
потребно за дезинфекцију. 
 

Победник на Финалном турниру МК КСС у категорији ЈУНИОРКИ постаје првак МК 
такмичења КСС у сезони 2020/2021. 

 
ПРИНЦИПИ ЖРЕБАЊА ЗА ФИНАЛНИ ТУРНИР МК КСС 

 
Распоред осам (8) екипа учесника ће бити одређен по принципима које одлуком 

Управног одбора КСС одређује комесар МК такмичења КСС. 
 

Жребање екипа ће се одржати у СРЕДУ, 28. Априла 2021. године у Београду са 
почетком у 13.00 сати у Кући кошарке, Сазонова 83, ONLINE путем ZOOM апликације. 
 
- Први жреб, такмичарски бројеви 1 и 5 

КСВ 1 (Новосадска ЖКА) и КСБ 1 (Арт Баскет) добијају такмичарске бројеве 1 или 5. 
- Други жреб, такмичарски бројеви 3 и 7 

*Нема жреба, бројеви се додељују дириговано, обрнуто од првог жреба, екипе 1 и 2 
из исте квалитетне лиге не могу се састати у полуфиналу) 

КСВ 2 (Врбас) и КСБ 2 (Црвена звезда Комбанк) добијају такмичарске бројеве 3 или 7. 
- Трећи жреб, такмичарски број 4 и 8 

РКСЗС/РКМ (Дуга) и РКСЦС (Параћин) добијају такмичарске бројеве 4 или 8. 
- Четврти жреб, такмичарски број 2 и 6 

КСБ3 (Радивој Кораћ) и РКСИС/ЈС (Студент) добијају такмичарске бројеве 2 или 6. 
 

1. ДАН - ЧЕТВРТФИНАЛЕ 
ЧФ 1 - 1:2 
ЧФ 2 - 3:4 
ЧФ 3 - 5:6 
ЧФ 4 - 7:8 

 
2. ДАН - ПОЛУФИНАЛЕ 

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

 
3. ДАН - 3. МЕСТО 

Поражени ПФ 1 / Поражени ПФ 2 
 

3. ДАН - ФИНАЛЕ 
Победник ПФ 1 / Победник ПФ 2 

 
 
 

KOMИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС, 
БРАНКО ЛОЗАНОВ, Председник 


