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СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА И ПРИНЦИПИ ЖРЕБАЊА  

ЗА ФИНАЛНИ ДЕО МК ТАКМИЧЕЊА КСС 

У15 ПИОНИРИ 2002 

 

 

 На основу одлуке Управног одбора КСС, о организацији МК такмичења КСС 

2016/2017, такмичење у категорији У15 ПИОНИРИ 2002, се игра на следећи 

нацин: 

 

 ПРВИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА 

 

КВАЛИТЕТНЕ ЛИГЕ, подељене у четири територијалне групе: 

- Квалитетна лига ВОЈВОДИНА /КСВ/, 4 екипе иду у други степен 

такмичења 

- Квалитетна лига БЕОГРАД /КСБГ/, 5 екипа иду у други степен такмичења 

- Квалитетна лига ЦЕНТАР /РКС ЦС, РКС ЗС, РКС РКМ/, 4 екипе иду у други 

степен такмичења 

- Квалитетна лига ИСТОК /РКС ИС, РКС ЈС/, 3 екипе иду у други степен 

такмицења 

 

 

ДРУГИ СТЕПЕН ТАКМИЧЕЊА, ФИНАЛНИ ДЕО 

 

* ПОЛУФИНАЛНИ ТУРНИРИ КСС, Мај 2017 

- 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 такмицење 

Квалитетна лига у првом степену /КСВ НОВИ САД, КСБГ БЕОГРАД, РКС ЦС 

КРАГУЈЕВАЦ, РКС ИС НИШ/ 

 

* ФИНАЛНИ ТУРНИР КСС, Мај 2017 

- 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/  

- распоред екипа и сyстем играња на Финалном турниру је одређен 

Принципима жребања  

- организатор Финалног турнира је КСС  

 

* 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 буду познати свих 

шеснаест екипа учесника Полуфиналних турнира, ће бити дефинисани 



2 

 

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 ТУРНИРЕ 

 

 

* КОНАЧНИ ПЛАСМАН ЕКИПА У КВАЛИТЕТНИМ ЛИГАМА (КЛ) /није 

дефинисано која 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, 

жребају се истовремено НАЗИВИ КВАЛИТЕТНИХ ЛИГА - ВОЈВОДИНА, БЕОГРАД, 

ЦЕНТАР, ИСТОК, и ОЗНАКЕ А, Б, Ц, Д. 

 

* Првопласиране екипе из сваке Квалитетне лиге, се разврставају на четири 

Полуфинална турнира, добијају такмичарски број 1, играју у групи коју 

организује 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 

А1 Б1 Ц1 Д1 

Б2 Ц2 Д2 А2 

Ц3 Д3 А3 Б3 

Д4 А4 Б4 Ц4 
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  ПРИНЦИПИ ЖРЕБАЊА ЗА ФИНАЛНИ ТУРНИР КСС 

 

Распоред екипа и сyстем 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 ЧФ1 1 – 8 

  2. утакмица ЧФ2 3 – 6 

  3. утакмица ЧФ3  5 – 4 

  4. утакмица ЧФ4 7 – 2 

 

 ПОЛУФИНАЛЕ 

  1. утакмица ПФ1 победник ЧФ1 (1/8) – победник ЧФ2 (3/6) 

  2. утакмица ПФ2  победник ЧФ3 (5/4) – победник ЧФ4 (7/2) 

 

 ФИНАЛЕ 

  1. утакмица за 3. место поражени ПФ1 – поражени ПФ2 

  2. утакмица за 1. место победник ПФ1 – победник ПФ2 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС 

БРАНКО ЛОЗАНОВ, председник 

 


