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PRIJAVA ZA KUP TAKMIČENJE KSS/KSV 2021/2022 

 

 SENIORSKI KLUBOVI MUŠKI/ŽENSKI KSV, 1.MRL KSV, 2.MRL KSV, 3.MRL KSV, 1.ŽRL KSV, 2.ŽRL KSV 

 

 Pozivaju se klubovi da podnesu prijavu za PRVI STEPEN KUP TAKMICENJA KSS/KSV u sezoni 2021/2022, do 

ČETVRTKA 9. SEPTEMBRA 2021, na mejl ksns2@eunet.rs na obrascu broj 04 u prilogu. 

 Klub koji nije dobio dozvolu za sezonu NE MOŽE podneti prijavu za takmičenje. 

 Klub koji nije izmirio dugovanja prema KSS/KSV iz prethodne sezone 2020/2021 po osnovu članarine/kazne, NE MOŽE 

podneti prijavu za takmičenje, niti može da koristi prelazni rok. 

 

ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА 

 КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Пропозиција такмичења, Пропозиција КУП такмичења, 

Регистрационог правилника КСС, Дисциплинског правилника КСС, Службених Правила игре, и одлукама Управног одбора КСС, 

Комисије за такмичење КСС, комесара КУП такмичења.  

 Куп такмичење КСС у МУШКОЈ конкуренцији се игра у три степена. 

 У Првом/Другом степену такмичења се игра једна утакмица где победник иде даље. Противници се одређују жребом. 

Утакмица се игра на терену клуба из нижег ранга у текућој или претходној сезони, или слабије пласираног у истом рангу у 

претходној сезони. 

 У Првом степену такмичења ОБАВЕЗНО учествују клубови из Прве мушке регионалне лиге (1.МРЛ, трећи ранг 

такмичења), а по пријави клубови Друге мушке регионалне лиге (2.МРЛ, четврти ранг такмичења) и Летње мушке лиге (3.МРЛ, 

пети ранг такмичења). 

 Клуб који у складу са пропозицијама КУП такмичења има обавезу играња у КУП такмичењу а не игра КУП 

такмичење, чини дисциплински прекршај за који ће му се изрећи новчана казна од 600 бодова од стране комесара 

такмичења. 

 Први степен се игра у у четири територијалне групе СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК. 

 У групи СЕВЕР играју клубови из КС ВОЈВОДИНА, у групи ЦЕНТАР играју клубови из КС БЕОГРАД, у групи ЗАПАД 

играју клубови из РКС ЗАПАДНА СРБИЈА, РКС ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА и РКС РАШКО КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ, у групи ИСТОК 

играју клубови из РКС ИСТОЧНА СРБИЈА и РКС ЈУЖНА СРБИЈА. 

 Финалисти, два (2) клуба из сваке територијалне групе стичу право играња у Другом степену такмичења. 
 

 

ДРУГИ СТЕПЕН КУП такмичења се игра у два дела. 

 1. део 

 У првом делу Другог степена КУП такмичења учествују клубови из 1.МЛС по пријави, ОБАВЕЗНО клубови 2.МЛС и 

финалисти из првог степена КУП такмичења. 

 Први део Другог степена КУП такмичења се игра у четири територијалне групе: СЕВЕР, ЦЕНТАР, ЗАПАД и ИСТОК. У 

групи СЕВЕР играју клубови из РКС ВОЈВОДИНА, у групи ЦЕНТАР играју клубови из РКС БЕОГРАД, у групи ЗАПАД играју 

клубови из РКС ЗАПАДНА СРБИЈА, ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА и РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКИ, у групи ИСТОК играју клубови из 

РКС ИСТОЧНА СРБИЈА и ЈУЖНА СРБИЈА. 

 Први део Другог степена води се из центара из којих се води такмичење 1.МРЛ надлежне територијалне групе, и води 

га комесар сениорског такмичења 1.МРЛ., листа судија /mehanika 3PO/ i делегата 2.MLS, i одговарајуће територијалне групе 

1.МРЛ СЕВЕР / ЦЕНТАР / ЗАПАД / ИСТОК. 

 

ТАКМИЧЕЊЕ ЖЕНСКИХ ЕКИПА 

 КУП такмичење КСС у ЖЕНСКОЈ конкуренцији се игра у три степена. 

 У првом степену такмичења ПО ПРИЈАВИ учествују клубови из Прве женске регионалне лиге (1.ЖРЛ, трећи ранг 

такмичења), и Летње женске лиге (2.ЖРЛ, четврти ранг такмичења). 

 Први степен се игра у ТРИ територијалне групе СЕВЕР и ЈУГ 1 И ЈУГ 2. 

 У групи СЕВЕР играју клубови из 1.ЖРЛ (који територијално припадају КСВ и КСБ). 

 У групи ЈУГ 1 играју клубови из 1.ЖРЛ (који територијално припадају РКС ЗС, РКС РКМ) 

 У групи ЈУГ 2 играју клубови 1.ЖРЛ (који територијално припадају РКС ЦС, РКС ИС и РКС ЈС). 

 Проходност клубова се одређеје на следећи начин: 1 ЖРЛ Север - 4 клуба, 1 ЖРЛ Југ 1 - 3 клуба, 1 ЖРЛ Југ 2 - 3 

клуба 

 Први степен води се из центара из којих се води такмичење 1.ЖРЛ надлежне територијалне групе, и води га комесар 

сениорског такмичења 1.ЖРЛ, листа судија /mehanika 2PO/ i делегата одговарајуће територијалне групе 1.ЖРЛ СЕВЕР / ЈУГ 1 / 

ЈУГ 2. 

 

KOSARKASKI SAVEZ VOJVODINE, RODIĆ ALEKSANDAR, komesar takmičenja 
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