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КВАЛИФИКАЦИОНИ ТУРНИР ЗА ПОПУНУ 
КВАЛИТЕТНЕ ЛИГЕ МК РКС – 2021/2022 

 
За квалификације за попуну Јуниорске квалитетне лиге МК РКС за сезону 2021/2022 
са територије РКС ЗС пријавили су се: КК „Борац“, КК „Клик“, КК „Слобода“,              
КК „Железничар“, КК „Чачак 94“, КК „Младост“ и КК „Ужице. 
 
За квалификације за попуну Кадетске квалитетне лиге МК РКС за сезону 2021/2022 
са територије РКС ЗС пријавили су се: КК „Слобода“, КК „Борац“, КК „Чачак 94“,            
КК „Плеј Оф“, КК „Ужице“, КК „Железничар“ – Чачак и КК „Борац“ Б. 
Квалификације се неће играти и сви пријављени ће играти у наведеном рангу. 
 
За квалификације за попуну Пионирке квалитетне лиге МК РКС за сезону 2021/2022 
са територије РКС ЗС пријавили су се: КК „Слобода“, КК „Севојно“, КК „Плеј Оф“,      
КК „Борац“, КК „Ваљевски“, КК „Младост“ и КК „Ужице“. 
За квалитетну лигу наш РКС даје 5 (пет) клубова. 
Квалификације ће се играти тако што ће бити направљене две групе, по 
територијалном принципу и играће се лига по једноокружном бод систему. 
По две првопласиране екипе стичу директан пласман, а трећепласиране екипе играју 
међусобну утакмицу за петог члана лиге. Утакмица се игра на неутралном терену. 
 
Група А:      Група Б: 

1. КК „Плеј Оф“    1. -  
2. КК „Ужице“     2. КК „Ваљевски“ 
3. КК „Слобода“    3. КК „Младост“ 
4. КК „Севојно“     4. КК „Борац“ 

 
Ово су уједно и такмичарски бројеви. 
 
Термини одигравања квалификација:  

- Група А: 04, 05. и 07.10.2021. године 
 
Домаћин квалификационог турнира групе А је КК „Севојно“ – Ужице 
Домаћин квалификационог турнира групе Б је КК „Борац“ – Чачак  
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РАСПОРЕД УТАКМИЦА 
 

Група А 
 

I kolo – 04.10.2021. године (понедељак) 

 
Плеј Оф Севојно Хала „Велики парк“, Ужице 

Понедељак, 04.10.2021. у 13.00ч  

 
Ужице Слобода Хала „Велики парк“, Ужице 

Понедељак, 04.10.2021. у 15.00ч  
 

II kolo – 05.10.2021. године (уторак) 

 
Севојно Слобода Хала „Велики парк“, Ужице 

Уторак, 05.10.2021. у 13.00ч  

 
Плеј Оф Ужице Хала „Велики парк“, Ужице 

Уторак, 05.10.2021. у 15.00ч  
 

III kolo – 07.10.2021. године (четвртак) 

 
Ужице Севојно Хала „Велики парк“, Ужице 

Четвртак, 07.10.2021. у 13.00ч  

 
Слобода Плеј Оф Хала „Велики парк“, Ужице 

Четвртак, 07.10.2021. у 15.00ч  
 

 
Група Б 

 
I kolo  

 
Ваљевски Младост Хала „Борац“, Чачак 

  

 
Борац  

Слободан 
 

 

II kolo  

 
Борац Младост Хала „Борац“, Чачак 

  

 
Ваљевски  

Слободан 
 

 

III kolo  

 
Ваљевски Борац Хала „Борац“, Чачак 

  

 
Младост   

Слободан 
 

 
 

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ 
 

 
1. Квалификациони турнир се игра по једноструком бод систему према 

Правилнику о такмичењу КСС, Пропозицијама такмичења КСС, Правилима 
игре, Одлукама комисија за такмичење КСС, и по свим одредбама као 
Квалитетна МК лига (лекарски преглед играча, лиценца екипе, лиценца 
играча, тренера и пратилаца екипе). 
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2. Утакмице Квалификација судиће се по “Механици двојице судија“. 
 
 Таксе службених лица су: 
 
 ПИОНИРИ 
  Судија 1.500,оо динара 
  Делегат 1.000,оо динара 
  Пом. судија 1.000,оо динара 

 
 

 Клубови групе А деле трошкове службених лица (таксе, путне 
трошкове,...) 

 У групи Б КК „Борац“ и КК „Младост“ деле трошкове службених лица. 
 Клубови, учесници турнира, сносе сваки своје путне трошкове и 

трошкове боравка. 
 

3. Играч мора имати извршен лекарски преглед. Лекарски преглед не може бити 
старији од шест месеци на дан утакмице. Играч који нема исправан лекарски 
преглед нема право наступа на утакмици. Екипа која због лекарског прегледа 
нема довољан број играча за наступ на утакмици губи утакмицу службеним 
резултатом. 
 

4. На утакмицама је обавезна примена протокола организације утакмица у 
ванредним околностима проузрокованим вирусом КОВИД-19 који је усвојен на 
седници УП КС Србије 08. септембра 2020. године. 

 
5. Приликом пријаве екипе за прву утакмицу, најкасније 60 минута пре почетка 

утакмице, службени представник клуба или тренер предају делегату на увид 
следећа документа: 

- Лиценцу екипе оверену од комесара РКС Западна Србија 
- Важећи лекарски преглед играча 
- Лиценце играча оверене од надлежног органа РКС Западна Србија 
- Важећи лични документ обавезно са сликом за сваког играча (лична 

карта, пасош, ђачка књижица) 
- Лиценцу тренера и помоћног тренера 
- Лиценцу пратилаца екипе (службени представник, лекар, 

физиотерапеут, статистичар) 
- Пријаву/састав екипе, 12 играча, 2 тренера, 5 пратилаца екипе. 
- Prijavu/sastav ekipe, 12 igrača, 2 trenera, 5 pratilaca ekipe. 

Делегат је одговоран за контролу све наведене документације. 
Екипа, играч, тренер, пратилац екипе који неиспуњавају наведене 
услове немају право наступа на утакмици. 
На клупи не може да седи неко ко нема лиценцу издату од комесара МК 
такмичења РКС Западна Србија. 
 

6. Првоименована екипа у распореду игра у светлим а другопласирана у тамним 
дресовима, осим ако екипе направе другачији договор и о томе обавесе 
делегата утакмице. 

 
                                                           Марко Јелић, комесар МК такмичења 


