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Првенство Републике Српске – мушкарци –1.МЛ РС

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Првенство РС за мушкарце (у даљем тексту 1. МЛ РС) за сезону 2017/2018. годину
организује се јединственом лигом и Доигравањем (Play-Off).
НАЧИН ТАКМИЧЕЊА У 1. МЛ РС
1.МЛ РС игра се по двоструком бод систему (једна утакмица код куће, једна у гостима).
БРОЈ УЧЕСНИКА, САСТАВ И НАЧИН ПОПУНЕ ЛИГЕ
Лига броји 12 (дванаест) екипа.
Лигу сачињавају:
1. Екипе које су у 1.МЛ РС сезона 2016/2017 заузеле друго, треће, четврто, пето, шесто,
седмо, осмо, девето и десето мјесто (9 екипа).
2. Екипе које су кроз систем такмичења Првенства РС (Мини лига за попуну 1.МЛ РС)
заузеле прво и друго мјесто (2 екипе).
3. Екипа која из система такмичења Првенства БиХ прелази у нижи ранг (1.МЛ РС –
КК“Swisslion Leotar“ Требиње).
Након спроведеног такмичења, 1.МЛ РС напуштају двије (2) најслабије пласиране екипе.
Број екипа које напуштају 1.МЛ РС повећава се сразмјерно броју екипа из РС које испадају
из Првенства БиХ.
Уколико екипа која стекне право наступа у Првенству БиХ одустане од такмичења у
Првенству БиХ, задржава статус екипе 1.МЛРС, а 1.МЛРС додатно напушта још једна
екипа по пласману из претходне сезоне.
Уколико нека од екипа наведених у тачкама 1., 2.,и 3. одустану од такмичења, Извршни
одбор КСРС 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 КСРС најкасније
30 (тридесет) дана прије планираног почетка лиге.
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Доигравање (Play-Off):
Број екипа:
У Play-Off- у учествују 4 (четири) екипе.
Начин одређивања екипа учесница:
У Play-Off-u учествују:
1. Екипе које су кроз систем такмичења 1. МЛ РСосвојиле прво, друго, треће и четврто мјесто.
Начин формирања парова у Доигравању (Play-Off-u):
Полуфинале: Пар А: Првак 1.МЛ РС – Четврти тим 1.МЛ РС
Пар Б: Други тим 1.МЛ РС –Трећи тим 1.МЛ РС.
Финале:Побједник пар А – Побједник пар Б.
Начин Доигравања:
Полуфинале:
Доигравање се игра по систему елиминацијеу 2 (двије) добијене утакмице (домаћин - гост).
Евентуална трећа утакмица се игра на терену екипе која је кроз систем такмичења 1.МЛ РС
освојила бољи пласман.
Екипа која наставља такмичење не задржава већи број екипе која је била у пару.
Финале:
Игра се у3 (три) добијене утакмице (домаћин – гост).
Редослијед одигравања утакмица домаћин – гост одређује се на основу освојеног пласмана
екипе кроз систем такмичења 1.МЛ РС.
Прва, трећа и евентуално пета(домаћи терен) игра се код екипе која је кроз систем такмичења
1.МЛ РС освојила бољи пласман.
Друга и евентуално четврта(домаћи терен) игра се код екипе која је кроз систем такмичења
1.МЛ РС освојила лошији пласман.

Пласман екипа:
Првак Републике Спрске у мушкој конкуренцији је она екипа која у Доигравању (Play-Off)
освоји прво мјесто.
Доигравањем се добија само Првак РС, а све друге екипе остају на позицијама освојеним
током лигашког дијела такмичења.
Првак РС стиче право наступа у Првенству БиХ.
Првом МЛ РС руководи Орган за такмичење изабран од стране Извршног одбора КСРС.
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Првенство Републике Српске – мушкарци – 2. МЛ РС
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Првенство РС за мушкарце у оквиру 2. МЛ РС за сезону 2017/2018. годину организује се у
3 (три) Групе Друге мушке лиге (Запад, Центар и Исток) и Доигравањем (Мини лига).
НАЧИН ТАКМИЧЕЊА У 2. МЛ РС
2.МЛ РС играју се по двоструком бод систему (једна утакмица код куће, једна у гостима).
БРОЈ УЧЕСНИКА, САСТАВ И НАЧИН ПОПУНЕ ЛИГА
2.МЛ РС, Група: „ЗАПАД“
Јединствену лигу сачињава максимално 12 (дванаест) екипа, а чине је екипе из ПКО Бања
Лука.
Уколико је број пријављених екипа већи од 12, екипесе дијеле у двије групе А и Б, а чине је
екипе из ПКО Бања Лука.
Састав група А и Б, те број екипа по групама одређује Извршни одбор ПКО Бања Лука, а на
основу оствареног пласмана у претходној такмичарској сезони.
2.МЛ РС Група: „Запад“ руководи Комесар такмичења предложен од стране Извршног
одбора ПКО Бања Лука.
Одлуку о предложеном кандидату за Комесара такмичења потврђује Извршни одбор КСРС.
2.МЛ РС, Група: „ЦЕНТАР“
Лигу сачињавају максимално 12 (дванаест) екипа из ПКО Бијељина и ПКО Добој.
Састав групе, те број екипа одређују Извршни одбор ПКО Бијељина и Извршни одбор ПКО
Добој, а на основу оствареног пласмана екипа у претходној такмичарској сезони.
2.МЛ РС Група: „Центар“ руководи Комесар такмичења предложен од стране Извршног
одбора ПКО Бијељина и Извршног одбора ПКО Добој, наизмјенично, за сваку такмичарску
сезону.
Одлуку о предложеном кандидату за Комесара такмичења потврђује Извршни одбор КСРС.

2.МЛ РС, Група: „ИСТОК“
Лигу сачињава максимално 8 (осам) екипа из ПКО Романија – Херцеговина.
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Састав групе, те број екипа одређује Извршни одбор ПКО Романија – Херцеговина, а на
основу оствареног пласмана екипа у претходној такмичарској сезони.
2.МЛ РС Група: „Исток“ руководи Комесар такмичења предложен од стране Извршног
одбора ПКО Романија – Херцеговина.
Одлуку о предложеном кандидату за Комесара такмичења потврђује Извршни одбор КСРС.

ДОИГРАВАЊЕ (Мини лига)
Учесници Мини лиге (4 клуба) су побједници 2.МЛ РС, Групе: Исток и Центар, те двије
првопласиране екипе 2.МЛ РС, Група: Запад (уколико се игра јединствена лига са 12 екипа),
а уколико се игра у двије групе, побједници група „А“ и „Б“.
Мини лига игра се по основу двоструког бод система (једна утакмица код куће – једна
утакмица у гостима).
Извршни одбор КС РС има право да одлучи да се Мини лига због смањења трошкова игра
турнирски, само ако је то захтјев више од 2 (два) клуба учесника Мини лиге.
Турнирски систем подразумијева да се све утакмице играју у једном мјесту и истој дворани
која испуњава услове 1.МЛ РС, а игра се по једноструком бод систему.
Пласман екипа:
Двије (2) првопласиране екипе Мини лиге стичу право наступа у 1.МЛ РС.
Најслабије пласиране екипе 2.МЛ РС Групе: Исток и Центар, те 2.МЛ РС Група: Запад,
(уколико се игра у двије групе, група „А“ и „Б“), напуштају 2.МЛ РС а њихова мјеста
попуњавају побједници Подручних лига.
Мини лигом руководи Орган за такмичење 1.МЛ РС.
Ограничење:
-У сезони 2017/18 у 2.МЛ РС могу играти највише 6 (шест) играча старија од 25
година, максимална старосна граница је 35 година, с тим да имају пребивалиште у
мјесту сједишта клуба.

Првенство Републике Српске – мушкарци – Подручне лиге РС
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СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Првенство РС за мушкарце у оквиру Подручних лига КС РС за сезону 2017/2018. годину
организује се у 4 (четири) Подручне лиге.

НАЧИН ТАКМИЧЕЊА У ПОДРУЧНИМ ЛИГАМА КС РС
Подручне лиге КСРС играју се по двоструком бод систему (једна утакмица код куће, једна
у гостима).
БРОЈ УЧЕСНИКА, САСТАВ И НАЧИН ПОПУНЕ ЛИГЕ
Број учесника, састав и начин попуне Подручних лига утврђују Извршни одбори надлежних
ПКО (Бања Лука, Добој, Бијељина и Романија-Херцеговина).
Подручним лигама руководе Комесари такмичења изабрани од стране надлежних
Извршних одбора ПКО.
Пласман екипа:
Побједник Подручне лиге стиче право наступа у 2.МЛ РС.

Првенство Републике Српске –жене – 1.ЖЛ РС
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Првенство РС за жене (у даљем тексту 1. ЖЛ РС) за сезону 2017/2018. годину организује
се јединственом лигом и Доигравањем (Play-Off).
НАЧИН ТАКМИЧЕЊА У 1. ЖЛ РС
1.ЖЛ РС игра се по двоструком бод систему (једна утакмица код куће, једна у гостима).
БРОЈ УЧЕСНИКА, САСТАВ И НАЧИН ПОПУНЕ ЛИГЕ
Првенство РС – жене организује се према броју пријављених екипа.

Доигравање (Play-Off):
Број екипа:
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У Play-Off- у учествују 4 (четири) екипе.
Начин одређивања екипа учесница:
У Play-Off-u учествују:
1. Екипе које су кроз систем такмичења 1. ЖЛ РСосвојиле прво, друго, треће и четврто
мјесто..
Начин формирања парова у Доигравању (Play-Off-u):
Полуфинале: Пар А: Првак 1.ЖЛ РС
– Четврти тим 1.ЖЛ РС
Пар Б: Други тим 1.ЖЛ РС –Трећи тим 1.ЖЛ РС.
Финале:Побједник пар А – Побједник пар Б.
Начин Доигравања:
Полуфинале:
Доигравање се игра по систему елиминацијеу 2 (двије) добијене утакмице (домаћин - гост).
Евентуална трећа утакмица се игра на терену екипе која је кроз систем такмичења 1.ЖЛ РС
освојила бољи пласман.
Екипа која наставља такмичење не задржава већи број екипе која је била у пару.
Финале:
Игра се у 3 (три)добијене утакмице (домаћин – гост).
Редослијед одигравања утакмица домаћин – гост одређује се на основу освојеног пласмана
екипе кроз систем такмичења 1.ЖЛ РС.
Прва, трећа и евентуално пета утакмица (домаћи терен) игра се код екипе која је кроз систем
такмичења 1.ЖЛ РС освојила бољи пласман.
Друга и евентуално четврта утакмица (домаћи терен) игра се код екипе која је кроз систем
такмичења 1.ЖЛ РС освојила лошији пласман.
Пласман екипа:
Првак Републике Спрске у женској конкуренцији је она екипа која у Доигравању (Play-Off)
освоји прво мјесто.
Доигравањем се добија само Првак РС, а све друге екипе остају на позицијама освојеним
током лигашког дијела такмичења.
Првак РС стиче право наступа у Првенству БиХ.
Док се не стекну услови, 1.ЖЛ РС не напуштају најслабије пласиране екипе.
Првом ЖЛ РС руководи Орган за такмичење изабран од стране Извршног одбора КС РС.

Првенство Републике Српске –Млађе категорије
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СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Пионирско, кадетско и јуниорско Првенство РС за сезону 2017/2018. годину организује се
као:
-

-

Такмичење по Подручним кошаркашким одборима са бројем пријављених екипа, у
одређеној категорији,
Два 1/2 Финална турнира, од којих један чине по двије (2) првопласиране екипе у
одређеној категорији из ПКО Бања Лука и ПКО Добој, а други чине по двије (2)
првопласиране екипе у одређеној категорији из ПКО Бијељина и ПКО Романија –
Херцеговина.
Финални турнир у одређеној категорији, на којем право наступа имају по двије (2)
првопласиране екипе са 1/2 Финалних турнира.

НАЧИН ТАКМИЧЕЊА
Првенство РС за млађе категорије игра се по двоструком бод систему (једна утакмица код
куће, једна у гостима).
БРОЈ УЧЕСНИКА, САСТАВ И НАЧИН ПОПУНЕ ЛИГЕ
Првенство РС –млађе категорије организује се према броју пријављених екипа.
Одлуку о саставу и броју екипа које учествују у свакој категорији на нивоу такмичења
Подручних кошаркашких одбора, као и остале одлуке везане за такмичење доноси
надлежно Предсједништво ПКО.
Првенством РС за млађе категорије на нивоу ПКО руководи Комесар такмичења кога бира
надлежниИзвршни одбор ПКО.
Право наступа на 1/2 финалним турнирима имају само екипе које су завршили
такмичење у оквиру ПКО.
1/2 Финалним и Финалним турнирима руководи Орган за такмичење, у сарадњи са
Канцеларијом КСРС и са ПКО који је домаћин турнира.

Пласман екипа:
Првак Републике Српске (у одређеној категорији) је она екипа која на Финалном турниру
освоји 1. мјесто.
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Првак РС (у одређеној категорији) стиче право наступа на Финалним такмичењима
Првенства БиХ у млађим категоријама.
Право наступа на Финалним такмичењима Првенства БиХ стичу и остали учесници
Финалног турнира КСРС, на основу постигнутог пласмана, а број екипа учесница зависи од
усвојеног Система такмичења у КС БиХ.
Правило о годиштима у млађим категоријама (На нивоу КС БиХ иФИБА)
-Пионири / Пионирке: 2004. годиште и млађи
-Кадети / Кадеткиње: 2002. годиште и млађи
-Јуниори / Јуниорке: 2000. годиште и млађи
Орган за такмичење КСРС на основу конкурса доноси Одлуку којом ће се дефинисати
домаћини 1/2 Финалних и Финалних турнира за текућу такмичарску сезону.

КУП Републике Српске– Мушкарци

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
КУП РС је такмичење у којем може учествовати неограничен број екипа, чак и оне које нису
регистроване у КС РС, само под условом да докажу путем списка да имају неопходан број
играча, одговарајућу дворану у којој ће играти, те да могу испоштовати Пропозиције
такмичења и покрити материјалне трошкове такмичења.
Такмичење до нивоа 1/4 Финала организују Подручни кошаркашки одбори, а даље
такмичење прелази у надлежност КС РС.
Термине утакмица и до нивоа 1/4 Финала које организују ПКО одређују се
Календаром такмичења КСРС који усваја Извршни одбор КСРС.
НАЧИН ТАКМИЧЕЊА
КУП такмичење се игра по систему елиминације (једна утакмица) и на основу жријеба.
Домаћин је увијек екипа из нижег ранга такмичења.
Екипе учесници регионалних лига (АБА) су екипе вишег ранга у односу на екипе
Првенства БиХ.
Учешће у КУП-у РС је обавезно за екипе регионалних лига (АБА), Првенства БиХ, 1.МЛ
РС и 2.МЛ РС.
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Одустајање од КУП-а Републике
Пропозицијама такмичења КС РС.

Српске

подлијеже

санкцијама

предвиђеним

Финална утакмица КУП-а Републике Српске игра се 09. јануара, а побједник утакмице је
Побједник КУП-а Републике Српске.
Уколико то околности налажу (заузетост дворане и сл.) Извршни одбор може донијети
одлуку да се Финална утакмица КУП-а игра у другом термину и у другом мјесту.

КУП Републике Српске– Жене

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
КУП РС је такмичење у којем може учествовати неограничен број екипа, чак и оне које нису
регистроване у КС РС, само под условом да докажу путем списка да имају неопходан број
играча, одговарајућу дворану у којој ће играти, те да могу испоштовати Пропозиције
такмичења и покрити материјалне трошкове такмичења.
Такмичење у оквиру КУП-а РС за жене је у надлежности КС РС.
НАЧИН ТАКМИЧЕЊА
КУП такмичење се игра по систему елиминације (једна утакмица) и на основу жријеба.
Домаћин је увијек екипа из нижег ранга такмичења.
Екипе учесници регионалних лига (WABA) су екипе вишег ранга у односу на екипе
Првенства БиХ.
Учешће у КУП-у РС је обавезно за екипе регионалних лига, Првенства БиХ и 1.ЖЛ РС.
Одустајање од КУП-а Републике
Пропозицијама такмичења КС РС.

Српске

подлијеже

санкцијама

предвиђеним

Финална утакмица КУП-а Републике Српске игра се 09. јануара, а побједник утакмице је
Побједник КУП-а Републике Српске.
Уколико то околности налажу (заузетост дворане и сл.) Извршни одбор може донијети
одлуку да се финална утакмица КУП-а игра у другом термину и у другом мјесту.
Систем такмичења Првенства РС сезона 2017/2018 усвојен на 4.сједници Извршног одбора
одржаној дана 23.06.2017.године у Фочи.
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