РЕГИОНАЛНИ КОШАРКАШКИ САВЕЗ
ИСТОЧНA СРБИЈA
18000 Ниш, Николе Пашића 16/8
тел: 018 / 523 - 323, факс: 018 / 526 - 021
текући рачун: 310 - 170615 – 43
Kомесар такмичења : Душан Васић
имејл: dusan.vasic@rksis.rs ,office@rksis.rs ,
вебсајт : www.rksis.rs

САОПШТЕЊЕ 1
МК КСС КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЈУНИОРИ/КАДЕТИ 2022/2023
Такм.бр
1.
2.
3.

Ј1

Ј2

ОКК Константин

Утакмица 1
ОКК Јуниор

КК Пирот

Финале
Победник Ј1

К2
-

Недеља 18.09.2022 у 14.30
ОШ Душан Радовић ,Ниш

Стефановић М, Стаменковић Д. – Сибиновић М.

Ђелевић С, Петковић Б. - Милошевић М.
Такм.бр
1.
2.
3.

К1

Јуниори 2004/2005
ОКК Константин
ОКК Јуниор
КК Пирот

Понедељак 19.09.2022 у 14.00
Хала Кеј, Пирот

Кадети 2006/2007
ОКК Константин
ОКК Јуниор
КК Пирот

ОКК Константин

Утакмица 1
ОКК Јуниор

КК Пирот

Финале
Победник К1

Костић А,Станковић Ж. – Љубић Д.

Субота 17.09.2022 у 12.30
ОШ Душан Радовић, Ниш

Субота 24.09.2022 у ....
Хала Кеј, Пирот

Након извлачења такмичарских бројева, на састанку је договорено да се
квалификације у Рода лиги играју у два дана у периоду недеља у Нишу
18.09.2022 и 19.09.2022 у понедељак у Пироту.
У категорији кадета ,на састанку је договорено да се турнир одигра у два
дана ,субота 17.09.2022 у Нишу а друга у суботу 24.09.2022 у Пироту.

-

Екипа ОКК Константина ће бити домаћин турнира и сносиће све трошкове
организације турнира у категорији јуниора и кадета.
Лиценцирање је тако да је оно већ почело и све екипе које нису то до сада
урадиле могу да одраде лиценцирање у канцеларији РКСИС до почетка турнира.
Све потребне информације о такмичењу сви учесници могу да добију на сајту
www.rksis.rs .
Сви турнири у овим квалификацијама су планирани тако да не долази до
преклапања, како би се испоштовали сви рокови о коначном пласману екипа.
Сви трошкови се плаћају пре почетка сваке утакмице на турниру.
Екипе које освоје прво место на квалификационим турнирима у
категоријама јуниора и кадета, стичу право учешћа у КСС Рода/Триглав
лиги.
Друго пласирана екипа наставља такмичење за пласман у Рода /Триглав
лигу кроз додатне квалификације у организацији КСС-а.
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.
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 1.500,00 динара.

-

Делегат 1 X 1.000,00 динара.

-

Помоћне судије 3 X 1.000,00 динара.

-

Трошкови по утакмици су 7.000,00 динара.

-

Путни трошкови службених лица су 25 дин по километру.

-

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 2022/2023 у потпуности се
примењују технички нормативи пропозиција зимских сениорских лига КСС.
У Јуниорској/Кадетској лиги КСС у сезони 2022/2023 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,
14.09.2022

Комесар МК РКСИС
Душан Васић

