
Јуниорска и Кадетска лига Србије се игра на целој територији Србије са 16 екипа.  
Систем такмичења је следећи: 

 Први део такмичења се игра у две групе по 8 (осам) екипа, по двокружном бод систему свак 
са сваким. Састав група се одређује полудиригованим жребом. Услове полудиригованог 
жреба одређује Комисија за такмичење КСС пред сваку такмичарску сезону 
поштујући принципе тако да у групама буде равномерна заступљеност квалитета и 
територијалне припадности у зависности од броја учесника из региона.  

 На крају такмичења у групама утврђује се редослед екипа у групама на основу 
укупно освојених бодова.  

 По завршетку такмичења у групама формирају се нове две квалитетне групе по 8 (осам) 
екипа: 
 

o СУПЕР ЛИГА – по 4 (четири) најбоље пласиране екипе из сваке групе формирају нову 
групу од 8 (осам) екипа, преносе међусобне бодове из претходног играња по групама, 
играју са 4 (четири) екипе из друге групе двокружно.  
На крају такмичења у СУПЕР ЛИГИ утврђује се редослед клубова на основу 
укупно освојених бодова. 
Четири првопласиране екипе учествују на Финалном турниру ЈЛС/КЛС који се игра 
турнирски у два дана. Место одигравања и организатора Финалног турнира одређује 
УО КСС на предлог Комисије за тамичење КСС. 
Првог дана се игра по следећем распореду 1-4, 2-3.  
Другог дана се играју утакмице за ТРЕЋЕ и ПРВО место.  
Након завршетка последње утакмице, од стране КСС свечано се проглашавају најбољи 
поједници и екипе.  
Најбољим појединцима се уручују плакете. Најбољи појединци проглашавају се у 
категоријама: најбољи играч турнира по одлуци свих тренера екипа учесника 
Финалног турнира и првог делегата Финалног турира,  МВП играч турнира и најбољи 
стрелац турнира. МВП и најбољи стрелац одређују се на основу укупног броја 
индексних поена/постигнутих кошева на основу званично рачунарски вођене 
статистике.  
Трима најбољим екипама додељују се награде, играчима медаље а екипама пехари.  

 
o PLAY-OUT лига– по 4 (четири) најслабије пласиране екипе из сваке групе формирају 

нову групу од 8 (осам) екипа, преносе међусобне бодове из претходног играња по 
групама, играју са 4 (четири) екипе из друге групе двокружно.  
На крају такмичења у PLAY-OUT лиги утврђује се редослед клубова на основу 
укупно освојених бодова. 
Последњепласирана екипе губи право учешћа у ЈЛС/КЛС лиги у наредној такмичарској 
сезони (то право не губи регион одакле је екипа). 

 

Учесници у лиги добијају се на основу квалификационих турнира на следећи начин:  
  
Првих 12 учесника: 

1., 2 . 3. 4. учесник су првопласиране екипа из квалификација КС БЕОГРАДА  
5., 6. учесник су прволасиране екипе из квалифиација КС ВОЈВОДИНЕ  
7.,8., учесник су првопласирани из квалификација РКС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ  
9., учесник плавопласирани из квалификација РКС ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ  
10. учесник првопласирани из квалификација РКС ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ  
11. учесник првопласирани из квалификација РКС ЈУЖНЕ СРБИЈЕ  
12. учесник првопласирани из квалификација РКС РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКИ  

  
 



Преосталих 4 учесника: 
13., 14., 15. и 16. Учесник се добијају на основу додатних међурегионалних квалификација. 
КСС има право на 2 (два) вајлд-кард-а, користи за екипе које не остваре пласман а за које 
Комисија за такмичење одлучи да су од изузетног значаја за само такмичење.  
Квалификациони турнир се игра у две групе по 4 (четири) екипе,  укупно 8 (осам) екипа.  
Осам екипа  се одређује на следећи начин: КС БЕОГРАДА 2 (две) екипе, остали региони (КС 
ВОЈВОДИНЕ, РКС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ, РКС ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ, РКС ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ, РКС 
ЈУЖНЕ СРБИЈЕ и РКС РАШКО КОСОВСКО МЕТОХИЈСКИ) по 1 (једну) екипу. 

o Екипе се разврставају у групе полудиригованим жребом: у првом извлачењу раздвајају 
се екипе БЕОГРАДА у две групе, у другом извлачењу раздвајају се ВОЈВОДИНА и 
ЗАПАДНА СРБИЈА, у трећем извлачењу раздвајају се ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА и ИСТОЧНА 
СРБИЈА и у последњем извлачењу раздвајају се ЈУЖНА СРБИЈА и РАШКО КОСОВСКО 
МЕТОХИЈСКИ; 

o Такмичење у групи се игра у три дана један викенд свак са сваким. На крају 
такмичења у групи утврђује се редослед клубова на основу укупно освојених бодова; 

o Пласман у ЈЛС/КЛС остварују првопласиране екипе из сваке групе; 
o Уколико КСС не искористи право на вајлд-кард у лигу се пласирају и другопласиране 

екипе из група. 
 

Образложење: 
Комисија за такмичење КСС током јуна месеца 2014. одржала је два састанка са представницима 
клубова учесника Јуниорске и Кадетске лиге Србије (тренери и представници клубова). Разлог 
одржавања састанака је изношење предлога за унапређење ових такмичења а на бази искустава 
директних учесника такмичења. 
Најзначајнији предлог који је изнет тицао се веће проходности и већег броја клубова учесника ових 
такмичења. 
Основни разлог овог предлога јесте већа проходност  из региона где екипе које остану ван Јуниорске 
и Кадетске лиге немају одговарајући квалитет такмичења. 
Повећава се број средина у којима ће се играти ове лиге ( 8 нових средина или градова), биће 
обухваћено још око 300 нових играча у оквиру ових такмичења. 
Процена је да ће такмичења бити и резултатски интересантнија јер ће се у првом делу такмичења у 
групи од 8 клубова водити неизвесна борба за пласман међу 4 а онда ће у СУПЕР-лиги такмичење 
бити екстра јако и интересантно за борбу за пласман на финални турнир а у ПЛАY-ОУТ лиги исто 
тако за последње место које значи практично испадање клуба на годину дана. 
Маркетиншки велики добитак биће играње у више средина. 
 
Што се тиче календара такмичења по предложеном моделу играће се као и до сада 22 кола и 
финални турнир са 4 екипе. Број кола се не повећава али у сваком колу има више утакмица, за сваку 
лигу укупно више 44 утакмице, укупно 88 утакмица више. 


