
 На основу члана Статута ССС, Управни Одбор ССС је на седници одржаној 07.09.2017. 

године усвојио следеће: 

 

ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК 

СНУКЕР САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

А. СВРХА ПРАВИЛНИКА  
 
 
Снукер  савез Србије (ССС) као институција чији је основни циљ просперитет снукера  у 

Србији, доноси ове Правилнике како би се обезбедили равноправни и фер услови за све 

учеснике такмичења.  

Ови Правилници ће се примењивати на свим такмичењима која се бодују за ранг лиcту 

ССС.  

Овим Правилницима истиче се да је ССС власник свих снукер такмичења у Републици 

Србији која се бодују за ранг листу ССС. 

 

Б. ОПШТE ОДРЕДБЕ  
 
1. Oтвореност такмичења  
 
Сва такмичења која се бодују за ранг листу ССС су отворена за све регуларно регистроване 

такмичаре, како мушког тако и женског пола.  

Сва такмичења која се бодују за ранг листу ССС не смеју имати ограничења за учешће 

такмичара која се заснивају на расној, верској, политичкој или етничкој припадности  

Једино мерило за пријем такмичара у одређено такмичење биће: 

 

- Ранг такмичара  

- Прописана правила за дати ранг такмичења  

 

2. Власништво над такмичењем  
 
Снукер савез Србије је власник свих турнира који се бодују за ранг листу ССС, како 

појединачних тако и eкипних.  

 

Такмичарски одбор ССС је надлежна инстанца за праћење и контролу квалитета 

организације такмичења на свим нивоима и има право одузимања организације такмичења 

како снукер клубу тако и региону уколико сматра да играчи, учесници такмичења немају 

испуњен минимум услова за праведно и фер такмичење.  

Снукер клубови се могу кандидовати за непосредну техничку организацију појединих 

такмичења и тиме преузимају обавезу испуњавања свих услова о организацији такмичења.  

 



Клуб коме је поверена техничка организација такмичења које се бодује за ранг листу ССС 

може бити кажњен одузимањем тог такмичења по одлуци такмичарског одбора ССС 

уколико:  

-  Не испуњава обавезе пре турнира, на припреми турнира на одговарајући начин  

- Не испуњава обавезе прописане овим правилником, за време турнира на одговарајући 

начин  

- Крши Правилник о регистрацији и организацији снукер такмичења  

- Одбија да прихвати лиценцираног главног  и остале судије одређене од стране надлежне 

инстанце да води тај турнир  

 

 
3. Такмичарска легитимација (детаљније у Правилнику о регистрацији играча)  
 

Сви такмичари са држављанством Србије који желе да се такмиче на турнирима у Србији 

који се бодују за ранг листу ССС пристају на обавезу да у складу са прописима ССС 

обезбеде себи такмичарску легитимацију.  

Играчи са страним држављанством такође се могу се регистровати за снукер клубове у 

Србији.  

 
 
4. Чланство клубова у ССС-у  
 

Чланство је регулисано одредбама које прописује Општи акт ССС као и позитивне законске 

норме у Републици Србији.  

Снукер клуб је дужан да плати таксу  ССС приликом прве регистрације као и годишњу 

чланарину у висини коју одреди надлежна инстанца ССС.  

Снукер савез Србије задржава право да суспендује или укине чланство неком клубу.  

 
 
5. Врсте такмичења у организацији ССС  
 

Сви турнири који се бодују за ранг листу ССС су власништво ССС.  

Турнири који су под директном организацијом ССС су:  

 

 

-Државна појединачна такмичења 

 

Рангирни турнири  сениора  

Рангирни турнири  јуниора 

Рангирни турнири  ветерана 

Рангирни турнири  жена 

 

 

-Завршни турнири за првака Србије 

(у категорији сениора, јуниора, ветерана и жена) 

 

-Екипна првенства Србије  (такмичење клубова) 

 

 
 



 
 
 
 
6. Калeндари такмичења  
 

Календаре такмичења ССС усваја Такмичарски одбор ССС  

 

Такмичарска сезона изгледа овако 

 

- од септембра до децембра текуће године– први део сезоне  

- други део сезоне од јануара следеће године до маја месеца 

 

Такмичарски одбор ССС има право накнадне измене горе поменутих термина као и измене 

датума одржавања турнира током такмичарске године.  

 
 
 
7. Судије  
 
Судије за турнире , као и директора турнира који се бодују за ранг листу ССС предлаже 

судијски одбор ССС  

 

Клуб , домаћин турнира нема право директног договарања са судијама око њиховог 

ангажмана.  

Судије одређене да раде турнир морају бити на располагању све време трајања турнира, од 

првог уписа играча до краја финалног меча. Судија нема право напуштања места 

одигравања турнира за време трајања мечева.  

Висина судијске надокнаде биће регулисана је од стране Управног одбора ССС.  

 

 
8. Котизације  
 

Висину котизација за све турнире у Србији одређује  УО ССС.  Котизација се одређује за 
целу такмичарску сезону или само за друи део сезоне.  (не постоји начин да 
такмичари изаберу само први део сезоне) 
 
 
 

9. Пропозиције турнира  
 

Сваки турнир који се бодује за ранг листу ССС мора имати, у разумном року пре почетка 

такмичења, јавно објављене пропозиције турнира.  

Пропозиције морају садржати све релевантне информације за учеснике турнира:, 

категорију турнира, времена за пријаву и одјаву, времена уписа, величине жребова, висине 

котизације, адресе клуба организатора.  

 

Крајњи рок за пријаву турнира је увек Четвртак, 2 (два)дана пре почетка турнира, у поноћ, 

осим уколико је почетак турнира неки други дан, а не субота, и тада је рок за пријаву онај 

који је објављен у пропозицијама турнира.  

Након рока за пријаву канцеларија ССС, ће у ПЕТАК објавити жреб турнира.  



 
 
 
10. Право учешћа  
 

Право учешћа на појединачном турниру имају сви регуларно регистровани такмичари који 

поседују ваљану и важећу такмичарску легитимацију. 

Играчи под временском казном забране играња немају право учешћа док им је казна на 

снази.  

 

Такмичари/ке, страни држављани, имају право учешћа на свим појединачним такмичењима 

уколико су чланови неког од снукер клубова.  

 

 

 
11. Одређивање носиоца на турниру  
 
Носиоци на турниру одређују се према последњој доступној ранг листи за одређену 

конкуренцију назначеним редоследом. На сениорским државним турнирима постојаће 8 

(осам) носилаца док ће у осталим категоријама (јуниори ,жене и ветерани) бити по 4 

(четири). 

 

 
 
12. Жреб  
 
Свако такмичење у снукеру регулише се жребом.  

Жребани могу бити само такмичари/ке који у моменту жреба поседују валидну 

регистрацију и лекарски преглед. Директор турнира који је истовремено и лиценцирани 

снукер судија Снукер савеза Србије, жреб прави дан пре такмичења који се потом 

објављује на сајту. 

 
 
 
13. Правила снукера и страни прописи  
 

Снукер савез Србије као пуноправни члан Европске снукер асоцијације  (ЕБСА) у 

потпуности прихвата интернационална правила снукер игре донете од стране ове 

институције. 

 
 
 
14. Допинг контрола (детаљније у Правилнику о спречавању негативних појава у снукеру)  
 

Снукер савез Србије ће у сарадњи са надлежним институцијама Републике Србије радити 

на борби против допинга у спорту.  

Сви играчи који поседују валидну такмичарску легитимацију имају обавезу да се упознају 

са одредбама закона о спречавању допинга у спорту Републике Србије као и са одредбама 

Правилника о спречавању негативних појава у снукеру.  

Непознавање ових прописа НЕ ОСЛОБАЂА учесника такмичења од кривице.  



Снукер савез Србије има право да у сарадњи са надлежним институцијама Републике 

Србије иницира допинг контролу на било ком снукер такмичењу које се бодује за ранг 

листу ССС.  

 
 
 
15. Формат мечева  
 
Мечеви сениорских рангирних турнира 
Финале до 4 (четири) добијена фрејма 
Полуфинала и четвртфинала до 3 (три)  добијена фрејма 
Мечеви осталих кола до 2 (два) добијена фрејма 
 
Мечеви свих осталих категорија у појединачним ткмиченјима  (јуниори, жене, ветерани) 
играју се до 2(два) добијена фрејма. 
 
 
16. Рангирни државни турнири сениора 

- У сезони 2017-2018 г.  рангирни турнири ће се играти два дана суботом од 11 ч и други део 

(четвртфинала,полуфинала и финале) недељом од 13 ч,16 ч,19 ч. 

- Осам је број рангирних турнира који ће се одиграти у новој сезони (од септембра до 

априла) дакле у просеку један турнир сваког месеца. 

- Девети по реду турнир биће завршни који одређује првака државе између 16 најбоље 

пласираних играча и играће се у мају месецу 2018 г. 

 

- За сваки рангирни турнир потребно је пријавити учешће а пријаву списка такмичара ће 

вршити искључиво регистровани снукер клубови на мејл Снукер савеза . Рок за пријаву 

ће бити до сваког четвртка уочи викенда када се одиграва рангирни турнир. Жреб 

такмичара и сатница биће доступна на сајту савеза дан уочи турнира (петком).Мечеви 

првог кола (евентуално предкола) почињу од 11 ч. Другог дана турнира  четвртфинала 

почињу у 13 ч,полуфинала у 16 ч, а финале у 19 ч. Ако се првог дана број такмичара не 

сведе четвртфиналисте онда ће се и другог  дана играти од 11 ч. Директор турнира има 

право да одлучује о свим сатницама и евентуалним  променама током трајања државних 

турнира 

 

- Предколо, прво и друго играју  се на два , четвртфинала и полуфинале на три и финале на 

четири добијена фрејма. 

 

- Из поштовања према оним такмичарима који на свој мечеве увек  стигну на време, 

кашњења се неће толерисати а да би се она избегла такмичари би требали да додју 30 

минута пре почетка турнира или предвидјене сатнице неког одредјеног кола турнира. 

 

- Сви такмичари крећу од првог кола (шема 32, али ако буде више од 32 играча на турниру  

биће жребом одређени парови  предкола) 

 



- У првом колу биће распоређено првих осам играча са ранг листе (носиоци) по систему прва 

четворица (који се евентуално могу срести тек у полуфиналу),па онда друга четворица 

(пласман од 5-8 места) који се евентуално срећу са прва четири носиоца тек у четврфиналу. 

Прва четири носиоца, као и друга четири, свој распоред у шеми турнира добијају жребом. 

Ако два или више такмичара се налазе у конкуренцији да буду одређени носиоци а налазе 

се на деоби неке позиције са истим бројем бодова предност добија онај такмичар који има 

остварен већи број виших пласмана на турнирима у периоду остваривања бодова у ранг 

листи. Ако је и тај број евентуално исти онда ће се гледати међусобни скор. 

 

- Од првог турнира 16.09.2017 па све до осмог, као и завршног топ 16 који одређује првака 

Србије за ту годину, БИЋЕ ОБАВЕЗАН КОМПЛЕТАН ДРЕС КОД који обухвата лептир 

машну (или кравата), кошуља дугих рукава, прслук, панталоне (без видљивих  џепова 

позади) и ципеле. 

 

- Услови за одигравање турнира су да не буде музике, као ни додатног осветљења, наравно 

без дуванског дима и конзумирања алкохола. 

 

- Учинак са свих осам рангирних државних турнира ће улазити у бодовни салдо (заједно са 

бодовима из претходне сезоне) за ранг листу. Пласмани ће се бодовати на следећи начин:   

 

победник               2000   поена 

финалиста   1600 поена 

полуфиналиста                       1280 поена 

четвртфиналиста  1000 поена 

друго коло               760 поена 

прво коло               560 поена 

предколо               400 поена 

 

 

Годишња чланарина и котизације свих осам рангирних турнира као и завршног  износиће  

укупно  заједно 6500 динара  за сениоре. За јуниоре и жене биће омогућено бесплатно 

одигравање сениорских турнира. 

 

 

Напомена:   плаћање за предстојећу такмичарску сезону се врши доласком на играчев први 

рангирни турнир за који се пријаве . 

   

 

 



 

 

17.Првенство Србије ТОП 16  

 

Шампион Србије за 2017-2018 ће се добити управо завршним Топ 16 турниром који се 

традиционално игра у мају месецу овог пута 2018. г, и обухвата најбољих 16 такмичара са 

ранг листе.  

 

Систем такмичења за ТОП 16 

Четири првопласирана ће бити диригована на турнирској шеми по стварном редоследу и у 

првом колу ће се укрштати са четири последњих на топ 16 ранг  листи (13-16) с тим што ће 

се последњих 4 такмичара жребати. Такодје ће се остали парови првог кола добити 

жребањем ( такмичари пласирани од 5-8 места ће добити за противника неког од такмичара 

пласираних од 9-12. места).Сви мечеви ће се играти до три добијена фрејма, изузев финала 

које ће бити на четири добијена фрејма.Шематски то изгледа овако: 

 

 

 

Комплетан дрес код ће и за овај турнир бити обавезан.      



 

 

Обавезе пре меча: 

 

Играч је дужан да се по доласку јави директору турнира 

Играч мора да дође минимум 30 минута пре почетка меча уколико жели да искористи 

право на 5 минута загревања 

Уколико играч касни на почетак меча аутоматски губи фрејм 

Уколико играч касни 15 минута, аутоматски губи меч 

 

 

Сатница одигравања мечева: 

 

Први мечеви дана, и завршница (од четвртфинала) ће почети у исто време, осим ако 

директор турнира због специфичних околности не одлучи другачије 

Уколико се сатница пробија, играчи могу одлучити да почну меч одмах након завршетка 

претходног меча.Уколико један од играча жели паузу, има право на то. 

У том случају меч се одлаже за 15-30 минута, у договору са директором турнира 

Играчи немају право да захтевају да меч почне пре предвиђене сатнице 

 

 

Неспортско понашање: 

 

За време мечева забрањено је конзумирање алкохола И цигарета 

Неспортско понашање (лупање, гласно негодовање,киксање штапа док је противник на 

потезу, кретање у линији ударца противника И слично) ће бити кажњено упозорењем од 

стране судије 

Уколико играч преда фрејм (и/или меч) а имао је довољно поена на столу да преокрене 

резултат, судија ће на крају меча направити записник и предати га директору турнира који 

ће одлучити о даљим санкцијама. 

Исто правило ће да се примени уколико играч покушава да немогућим бројем снукера 

стигне противника. 

Снукер је апсолутно дозвољен И легалан начин добијања противника, али сви играчи 

државног првенства морају знати на шта се овај изузетак односи. 

Последње две ставке се по свим стандардима сматрају неспортским понашањем 

(судијска снукер асоцијација стоји на располагању за даље објашњење уколико је 

потребно) 

Забрањено је конзумирање било каквих медикамената (лекова,супстанци било које врсте) 

који су на листи Антидопинг федерације означени као недозвољени на спортским 

такмичењима. 

Уколико играч користи лекове или другу терапију из здравствених разлога, дужан је да о 

томе обавести директора турнира 

Снукер Савез Србије је део ЕБСА-е и представници наше земље на свим такмичењима 

могу бити подвргнути антидопинг контроли. 

 

 

Бодовање и ранг листа: 

 

Бодовање води Снукер Савез по унапред утвђеној листи. 

Листа бодова је иста за све турнире у току календарске године 

Бодови се преносе из претходне године на почетак нове сезоне по раније утврдјеној 

процедури 



Ранг листа ће увек бити видљива на сајту Савеза и редовно ажурирана 

Уколико играч на турниру значајно прекрши правила, директор турнира има право и 

обавезу да уз предати записник захтева да се том играчу бришу освојени бодови на том 

турниру (број освојених бодова ће бити 0). 

 

 

гледаоци:  

 

Забрањено је сликање са блицом за време меча 

Мобилни телефони морају бити на силент опцији 

Забрањено је конзумирање алкохола i цигарета у делу у ком се играју мечеви 

Забрањено је померање у линији ударца играча 

Спортско навијање је пожељно, уколико не омета ни једног од играча 

Није дозвољено разговарање, нити евентуално договарање играча са тренером или било 

ким из публике 

Уколико гледаоци  не  поштују ова  и  слична правила,  судија на  мечу има право да  их ( 

уз претходно упозорење ) удаљи са меча 

 
 
 
 
18. Тумачења Правилника ССС  
 

Сва тумачења Правилника ССС уз ниже наведене изузетке чини искључиво Такмичарски 

одбор ССС (ТО ССС).  

Тумачење одредаба Правилника о раду службених лица (део у вези судија) чини Судијски 

одбор ССС (СО ССС).  

Тумачење одредби Дисциплинског правилника ССС чини Дисциплински одбор.  

Након окончања такмичења у појединачној конкуренцији:  

- На такмичењима учесници такмичења могу поднети жалбу Такмичарском одбору, на E-

mail: snukersavezsrbije@gmail.com  , уколико сматрају да су њихова права оштећена од 

стране директора турнира , осталих судија турнира, клуба домаћина турнира или неког 

трећег лица. Такмичарски одбор ће заједно са структурама Судијског одбора донети 

коначну одлуку о таквом питању АЛИ ОДЛУКА ДОНЕШЕНА ЗА ВРЕМЕ ТУРНИРА СЕ 

НЕ МОЖЕ ПРОМЕНИТИ  

 

 

19. Промотивне активности ССС-а  
 

Снукер савез Србије задржава ексклузивно право да изврши маркетиншку промоцију 

својих спонзора и савеза у целини у сали клуба у ком се организује одређено такмичење 

које се бодује за ранг листу ССС, за које надлежне институције ССС-а одреде као посебно 

интересантно за промоцију.  

Надлежне инстанце ССС ће у разумном року пре почетка конкретног такмичења 

обавестити клуб у коме се одиграва такмичење о својим намерама које су наведене у ставу 

1 овог правила укључујући тачан број реклама и њихову позицију .  

Трошкове промоције сносиће ССС.  

Клуб задржава право да и његови спонзори буду заступљени и то под следећим условима:  

- Да делатност спонзора клуба није у сукобу са делатношћу спонзора ССС који имају 

приоритет. У том случају ће надлежне инстанце ССС донети одлуку да ли се клубу 

дозвољава постављање рекламног материјала клупских спонзора  
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- Да надлежне инстанце у ССС имају право пречег бирања позиција за своје спонзоре  

 

О извршењу овог правила стара се КАНЦЕЛАРИЈА ССС са СВОЈИМ МАРКЕТИНГ 

ОДСЕКОМ.  

Директор турнира има обавезу да учини све што може да помогне у извршењу овог 

правила. Неуспех у томе не доводи до прекида турнира у току, већ до дисциплинске 

одговорности клуба . 

У случају кршења овог правила дужност директора такмичења је да одмах обавести ТО 

ССС и да напише извештај о томе након такмичења.  

 
 
 
 
20. Ступање на снагу  
 

Сви Правилници ССС које усвоји Управни одбор ССС а на предлог Такмичарског одбора 

ССС ступају на снагу осмим даном од дана објављивања на интернет страници ССС.  
 

 

 

 

 

 

 

У Београду, 07.09.2017. г. 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  ССС: 

                     Владимир Колаковић                                                            

 

 


