Број: 02-13-1 -06/17
Датум: 27.06.2017. године

Извршни одбор Кошаркашког савеза Републике Српске је на 4. сједници одржаној дана
23.06.2017. године у Фочи, а у складу са надлежностима утврђенима Статутом, усвојио
је

ОДЛУКУ
о почетку такмичарске сезоне 2017/2018. године
и важнијим кошаркашким манифестацијама
1. Такмичарска сезона 2017/2018. године почиње 07. јуна 2017. године, а завршава
се даном завршетка Доигравања (Play-Off) за Првака у сениорској конкуренцији.
2. Сва такмичења у сезони 2017/2018 се реализује у складу са усвојеним Системом
такмичења за сезону 2017/2018.
Такмичења из надлежности Подручних кошаркашких одбора почињу даном
почетка такмичарске сезоне 2017/2018, а завршавају се према Календару,
Пропозицијама и условима које одреде Подручни кошаркашки одбори (пионири,
кадети, јуниори, Подручна лига сениора, Друга мушка лига и КУП).
3. Првенство Републике Српске у мушкој сениорској конкуренцији почиње у
октобру 2017. године, а завршава се датумом предвиђеним у Календару који ће
предложити Орган за такмичење, а Извршни одбор КСРС усвојити најкасније до
15. септембра 2017. године.
4. Првенство Републике Српске у женској сениорској конкуренцији почиње у
новембру 2017. године, а завршава се даном завршетка Доигравања (Play-Off) за
Првака и то према Календару такмичења.
5. Финална такмичења из надлежности КСРС која се односе на категорије пионира,
кадета, јуниора и КУП такмичења одржаће се у терминима предвиђеним
Календаром такмичења.
Финалне утакмице КУП-а Републике Српске у обје конкуренције играју се 09.
јануара 2017. године, на Дан Републике у Бања Луци.
Уколико то околности налажу (заузетост дворане и сл.) Извршни одбор може
донијети одлуку да се финалне утакмице КУП-а у обје конкуренције играју у
другом термину и у другом мјесту.

6. Такмичење у Другим лигама Републике Српске (Групе „ЗАПАД“, „ЦЕНТАР“ и
„ИСТОК“) почињу у новембру 2017. године, а завршавају се Мини лигом за
попуну Прве мушке лиге Републике Српске, односно даном који буде утврђен
Календаром такмичења.
7. Прва мушка лига броји 12 чланова и учесници су екипе које су у претходном
такмичењу обезбједиле тај статус у складу са Пропозицијама такмичења.
Уколико нека од екипа одустане од такмичења, Извршни одбор КС РС ће донијети
одлуку о попуни упражњеног мјеста, у зависности од објективних услова, а
водећи рачуна о интересима развоја кошаркашког спорта, материјалних
могућности клубова, благовременом одустајању неке екипе, изречене санкције,
ванредних околности и слично.
Коначну Одлуку о броју и саставу 1. МЛ РС доноси Извршни одбор КС РС
најкасније 30 (тридесет) дана прије планираног почетка лиге.
8. Првенство Републике Српске у женској конкуренцији одржаће се са бројем
пријављених клубова.
9. Усвим такмичењима могу наступити уредно регистровани играчи за поједине
категорије и са лиценцама за она такмичења која подразумијевају обавезна
лиценцирања. Регистрације играча врше Подручни кошаркашки одбори, а
лиценцирање Канцеларија КСРС.
10. У Првој мушкој лиги могу наступити највише два (2) играча која немају
држављанство РС и за које је потребно излазно писмо.
У Првој женској лиги и Другим лигама страни играчи не могу наступати.
11. За такмичења из надлежности Подручних кошаркашких одбора екипе су дужне
да се пријаве до рока којег утврде ПКО, а за такмичења из надлежности КСРС
екипе се пријављују до 15. септембра 2017. године.
Уз пријаву екипе су дужне да пријаве дворану у којој ће играти своје утакмице, а
такође је обавеза клубова (који то нису урадили) да доставе комплетну
документацију у складу са Регистрационим правилником КСРС и дописима Број:
189-04/15 од 29.04.2015. године и Број: 189-36-06/15 од 09.06.2015. године (копије
Статута, Рјешење о упису у Судски регистар, Рјешење о упису у спортски
регистар код Министарства породице, омладине и спорта). У противном,
клубовима се неће дозволити наступ у одговарајућем рангу такмичења за сезону
2017/2018.
Уплата дуговања из претходне такмичарске сезоне, Чланарине и Котизације ће се
вршити у складу са Одлуком о финансијским обавезама клубова и висини накнада
службеним лицима за сезону 2017/2018.
12. Канцеларија Савеза ће сву документацију неопходну за наредну такмичарску
сезону почети да издаје од 15. септембра 2017. године и издаваће се до 7 (седам)
дана прије одигравања првог кола одређеног такмичења.

Орган за такмичење ће организовати састанак клубова ради договора о наредној
сезони и извлачења такмичарских бројева најкасније 15 дана прије датума
предвиђеног за почетак првог кола одређеног такмичења.
13. Семинар за тренере одржаће се према Плану и програму којег утврђује
Предсједништво УКТ РС.
14. Семинар за судије, делегате-контролоре и делегате за све рангове
такмичењаорганизоваће Судијска комисија КСРС и Орган за такмичење према
Плану и програму који одобрава Извршни одбор КСРС.
15. Кошаркашки камп 2017. у оквиру Љетне школе спорта на којој ће учествовати
кадетске селекције (дјечаци и дјевојчице рођени 2003. године) у организацији
КСРС одржаће се у Бања Дворови, у периоду од 20-27.08.2017. године.
16. Кошаркашки сабор Републике Српске за 2017. године одржаће се26. или 27.
децембра 2017. године (у зависности од договора са КС Србије, односно КЛС), у
мјесту које одреди Извршни одбор КСРС. Поред редовних активности и садржаја
на Сабору ће се одиграти и двије ревијалне утакмице Репрезентације Републике
Српске и селекције Кошаркашке лиге Србије (мушкарци и жене).
17. Избор најбоље кошаркашице и кошаркаша Републике Српске за 2017. годину
извршиће посебна комисија коју ће именовати Стручни савјет КСРС на једној од
својих сједница, а верификовати Извршни одбор КСРС. Пригодна свечаност ће
бити организована у склопу Сабора.
18. Орган за такмичење ће сачинити приједлог Пропозиција и Календара такмичења
за 2017/2018. годину најкасније до 15. септембра, а које ће Извршни одбор КСРС
усвојити на првој наредној сједници.
19. Листе судија, делегата-контролора и делегата, по уобичајеном поступку,
Извршном одбору КСРС ће предложити Судијска комисија КСРС и Комесар за
делегирање (одређивање) судија, делегата и контролора суђења, у роковима
примјереним за одлучивање на сједници Извршног одбора КСРС.
20. Све најважније информације и податке о такмичењима и другим активностима
Савеза и његових органа Канцеларија ће редовно стављати на увид чланству,
руководећим органима, службеним лицима, средствима информисања и
заинтересованим грађанима на WEB страници КСРС.
Извршни одбор КСРС обавезује клубове, Канцеларију и све учеснике у
такмичењима, односно носиоце послова око најважнијих манифестација, да
доследно поштују све утврђене рокове, да правовремено прибаве неопходну
документацију и да испоштују све радње и поступке прописане овом Одлуком,
односно одредбама оних нормативних аката која се односе или су у директној
вези са питањима уређеним у Одлуци (Регистрациони правилник, Правилник о
лиценцирању тренера, Пропозиције такмичења, Календар такмичења и сл.).
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