Београд 30.октобар 2018.
Број _____________

На основу одредаба члана 55 тачка 4 Статута КСС, , чланова 40 до 46
Регистрационог правилника КСС, предлога Комисије за такмичење, Управни одбор КСС,
на електронској седници одржаној 30 октобра 2018. године, доноси следеће

ОДЛУКЕ
1. Редовни прелазни рок (“72 САТА”) 2018, за клубове ПРВЕ МУШКЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
(1.МЛС) у сезони 2018/2019 је у току и траје до СРЕДЕ 03.октобра 2018 до 14,00
сати.
2. Клубови зимских сениорских лига (Прва мушка лига Србије, Прва женска лига
Србије, Друга мушка лига Србије Друга женска лига Србије, Прва мушка
регионална лига, Прва женска регионалне лиге и Друга мушка регионална лига ),
након одиграног првог кола (клуб мора одиграти прво коло) могу користити
Ванредни прелазни рок.
Ванредни прелазни рок за клубове Прве мушке лиге Србије, траје до 17.фебруар
2018.године
Ванредни прелазни рок за све остале сениорске лиге Кошаркашког савеза Србије
траје до 26.12.2018. године.
3. Клубови у такмичењима млађих категорија Кошаркашког савеза Србије, могу
користити Ванредни прелазни рок и регистровати играчe након одиграног првог

кола (клуб мора одиграти прво коло).

Ванредни прелазни рок за Квалитетне МК лиге КСС и Међурегионалне Квалитетне
МК лиге РКС траје до 26.12.2018. године.
Ванредни прелазни рок за Регионалне МК лиге РКС траје од 14. - 21.11.2018.
године.
4. Обавезује се Комисија за такмичење да изради Упутство за ванредни прелазни рок,
утврди ближе одреднице и услове коришћења Ванредног прелазнор рока МК лига
и достави РКС и клубовима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ад.1 Редовни прелазни рок “72 САТА” могу да користе играчи који нису
користили редовни прелазни рок 2018 (април или септембар). Клубови могу да
доведу ТРИ играча у редовном прелазном року “72 САТА”2018.
Ад.2 Клубови Прве мушке лиге Србије
и Прве женске лиге Србије могу
регистровати максимално ЧЕТИРИ играча у Ванредном прелазном року;
Клубови Друге мушке лиге Србије (2 МЛС), Друге женске лиге Србије, Прве мушке
регионалне лиге, Прве женске регионалне лиге, Друге мушке регионалне лиге
могу регистровати максимално ТРИ играча у Ванредном прелазном року;
У овим ранговима такмичења забрањени су преласци играча у истом рангу
такмичења (ИСТЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ГРУПЕ) у ванредном прелазном року без
сагласности претходног клуба за прелазак играча


Ад.3 Клубови Квалитетних лига Кошаркашког савеза Србије, Рода јунорске лиге
и Триглав женске лиге кадеткиња и Триглав кадетске лиге Србије након одиграног
првог кола (клуб мора одиграти прво коло), могу регистровати максимално ДВА
(2) играча у Ванредном прелазном року по узрасној категорији. У Квалитетним
лигама КСС, нису дозвољени преласци лиценцираних играча у истом рангу
такмичења (ИСТЕ УЗРАСНЕ КАТЕГОРИЈЕ) без сагласности претходног клуба за
прелазак играча.Документација за ванредни прелазни рок предаје се у Кошаркаом
савезу Србије, Сазонова 83, Београд
Клубови Међурегионалних лига КСС (Квалитетних лига РКС), могу
регистровати максимално ДВА ( 2 ) играча у Ванредном прелазном року по
узрасној, уз услов да је клуб у такмичењу. У Међурегионалним квалитетним лигама
КСС, нису дозвољени преласци лиценцираних играча у истој узрасној категорији у
истој лиги, без сагласности претходног клуба за прелазак играча.Документација за
ванредни прелазни рок предаје се у Регионалном кошаркашком савезу који води
такмичење.
Ванредни прелазни рок за Квалитетне МК лиге КСС и Међурегионалне
Квалитетне МК лиге РКС траје до 26.12.2018. године.
Клубови Регионалних лига млађих категорија РКС, могу регистровати играче
у Ванредном прелазном року. У Регионалним лигама РКС, нису дозвољени
преласци лиценцираних играча у истом рангу такмичења (ИСТЕ УЗРАСНЕ
КАТЕГОРИЈЕ) без сагласности претходног клуба за прелазак играча. Документација
за ванредни прелазни рок предаје се у Регионалном кошаркашком савезу који води
такмичење.
Ванредни прелазни рок за Регионалне МК лиге РКС и узрасне категорије
траје од 14. - 21.11.2018. године.

Комисија за такмичење је на седницама од 18.09.2018. и 18.10.2018. године
утврдила термине и услове под којима се спроводи Ванредни прелазни рок и
предлог доставила УО КСС на усвајање.
Уважавајући све наведено УО КСС је донео одлуку као у диспозитиву.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Председник УО КСС
Предраг Даниловић
Одлуку доставити:
- Душану Пројовићу, потпредседнику КСС;
- Члановима Комисије за такмичење КСС;
- Удружењу клубова 1 МЛС - УК КЛС
- Регионалним кошаркашким савезима;
- А/а.

Предраг Даниловић
Председник УО КСС

