
На основу члана 60. Статута ССС, Управни Одбор ССС је на седници одржаној 
16.10.2020. године усвојио следеће: 

 
ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК 

Допуна 
 

На седници такмичарског одбора одржаној 11.10.2020. донете су одлуке о допуни 
такмичарског правилника, а које се односе на случајеве изостанка неког од такмичара 
са турнира који се бодују за ранг листу Снукер Савеза Србије. 
 
Члан 3. Став 1. - допуна 
 
- Недолазак на турнир се мора пријавити најкасније до почетка жреба, односно до 
четвртка пред турнир, до 20:00 часова. Уколико је термин одржавања турнира а самим 
тим и жреба из неких разлога промењен, биће промењен и овај рок за пријаву 
недоласка на турнир. 
 
Члан 3. Став 2а. - допуна 
 
- У случају недоласка неког од такмичара на турнир А лиге у категорији сениора, он се 
и даље жреба и рачуна се као да је изгубио оба меча у групи. У случају не доласка два 
или више играча, они се такође жребају, али не могу бити у истој групи. 
 
- Уколико се догоди да такмичар своје одсуство није пријавио на време, па се тако 
нашао жребом у групи где већ изостаје један такмичар, њему се свакако рачунају 
бодови као да је изгубио оба меча у групи, а даље у четвртину финала пролази 
такмичар који је свој изостанак пријавио на време. Такмичар који на овај начин 
фигуративно прође у четвртину финала не добија бодове за победу у групи већ губи 
бодове за један меч у групи и за меч четвртине финала. 
Takђе, такмичар који се не појави на турниру а претходно је најавио свој долазак (клуб 
за који се такмичи га је пријавио), кажњава се додатним одузимањем бодова (фиксно -
20 бодова) и такмичарски одбор је у обавези да проследи дисциплиском одбору 
пријаву о овом случају. 
 
 
Такође, донете су две одлуке о измени правилника, а то су: 
 
 
Члан 3. Став 5. - измена 
 
Правило: 
 
- Право учешћа у овој категорији имају такмичари млађи од 18 година. Ако такмичар у 
било ком делу сезоне наврши 18 (осамнаест) година, има право да заврши текућу 
сезону у категорији јуниори. 



се мења и сада гласи: 
 
- Право учешћа у овој категорији имају такмичари млађи од 21 (дватесет и једну) 
годину. Ако такмичар у било ком делу сезоне наврши 21 (дватесет и једну) годину, има 
право да заврши текућу сезону у категорији јуниори.  
 
Члан 3. Став 2а. - измена 
 
Правило: 
 
- Први део сваког од осам рангирних турнира чини групна фаза такмичења, где су 
такмичари подељени у 4 (четири) групе по 3 (три) учесника. Свака група ће имати свог 
носиоца који ће бити утвђен на основу резултата које су такмичари постигли на 
претходном рангирном турниру. Преосталих 8 (осам) такмичара извлаче се жребом и то 
редом у сваку групу по један (први извучени - група А на друго место, други извучени - 
група Б друго место, трећи - група Ц друго место итд.). У следећу фазу пролазе 
такмичари који су првопласирани и другопласирани у својој групи након одиграних 
мечева. 
 
се мења и сада гласи: 
 
Први део сваког од осам рангирних турнира чини групна фаза такмичења, где су 
такмичари подељени у 4 (четири) групе по 3 (три) учесника. Свака група ће имати свог 
носиоца који ће бити утврђен на основу ранг листе. Ови носиоци се полудириговано 
постављају у жреб тако да се први и други носилац не могу састати пре финала (под 
условом да се у групном делу пласирају даље као првопласирани у својим групама). 
Преосталих 8 (осам) такмичара извлаче се жребом и то редом у сваку групу по један 
(први извучени - група А на друго место, други извучени - група Б друго место, трећи - 
група Ц друго место итд.). У следећу фазу пролазе такмичари који су првопласирани и 
другопласирани у својој групи након одиграних мечева. 
 

 
У Београду, 16.10.2020. г. 
 

ПРЕДСЕДНИК ССС: 
Владимир Колаковић 

 
 


