
Измене и допуне такмичарског правилника

СЕНИОРКЕ: 
- лиценца(бесплатно) – ако сениорка игра сениорско првенство-5000дин
- котизација-нема; награде-пехари и медаље
- жреб се ради на лицу места, пријава на дан турнира; нема носилаца, 
жребају се групе, наизменично
- дрес код А
- систем такмичења: по групама + нокаут фаза након група 
- суди се само финале
- ранг листа – једногодишња
- нема завршног – првак државе на основу ранг листе
- фаул и промашај – до 3 пута без судије
ЈУНИОРИ:
- лиценца(бесплатно) – ако јуниор игра сениорско првенство-5000.00
- нема котизације,награде – пехари и медаље
- жреб на лицу места, пријава на дан турнира   

2 носиоца, на одређене позиције у жребу, тако да се не сретну пре 
финала
- дрес код А
- систем такмичења: нокаут (све се игра бољи од 3)
- суди се само финале
- ранг листа: једногодишња(првак државе је први на ранг листи након 8 
турнира)
- Нема завршног- првак државе на основу ранг листе
- фаул и промашај до 3 пута без судије
ВЕТЕРАНИ
- лиценца 2.500,00 динара; ако ветеран игра и сениорско -7.500,00
-котизација је 1.000,00 по турниру ( на дан турнира -директору турнира)
- наградни фонд  70/30
-награде за прва 4 места
-жреб се ради на лицу места, пријава на дан турниура
-нема носилаца
-дрес код A
Систем такмичења

-knockout фаза ( шема 16+2 кола репасажа)



(шема 32+2 кола)
-све се игра “best of 3”best of 3”
-Суди се само финале (best of 3)
-ранг листа – једногодишња, првак државе на основу ранг листе
-бодовање : 400, 560, 760, 1000, 1280, 1600, 2000
-фаул и промашај до 3 пута без судије
СЕНИОРИ
-лиценца -5.000,00
-нема котизација – пехари за 1. и 2. место, медаље за 3. и 4.
-пријава за турнир до четвртка до 20 часова у недељи када је турнир
-Жреб у четвртак у 20ч у Савезу на столу бр. 1
-8 носилаца са последњег турнира (посебна ранг листа за жреб)
-Ако има претколо, оно се извлачи одмах након носилаца
-1. и 2. носилац дириговано на жреб
-3. и 4. носилац се извлачи код првог или другог
-5. - 8. носилац насумично на позиције у жребу већ одређене
-остали насумично извлачење, редом по шеми
-дрес код A
-систем: нокаут фаза (по потреби претколо)
1. коло- best of 5
2. коло-  best of 5
-четвртфинале - best of 5
-полуфинале -7
- финале - best of 9
-Суди се од четвртфинала (недеља)
-бодовање : 400, 560, 760, 1000, 1280, 1600, 2000
-ранг листа : једногодишња клизна (увек 8 турнира), бране се бодови са 
претходног турнира у прошлој сезони
-Ранг листа за жреб : увек последњи турнир, претходни се брише

ЗАВРШНИ ТУРНИР- СЕНИОРИ -ТОП 8
-жреб :  1. и 2. - дириговано на позиције у жребу

 3. и 4. - жребом код првог и другог
 5. - 8. - насумично редом

-време жреба : четвртак у 20 часова у недељи када је турнир (потврда 
играча о присуству )



-Првих 8 са ранг листе су позвани на овај турнир
Ако се деси да су два играча на истој позицији, већи ранг ће имати онај 
који је први био на већој позицији. У другим случајевима одлуку доноси
Такмичарски одбор.
-четврт финале – best of 9 (субота, 10:00 часова)
-полуфинале - best of 11 ( субота , не пре 15:00 часова)
-финале - best of  15 ( 11:00- 8 фрејмова прва сесија ),( не пре 17:00- 7 фрејмова 
друга сесија)
-Првак државе је победник ТОП 8 турнира
Награде за све учеснике ТОП 8 турнира. Спонзори. Велики наградни 
фонд.
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