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Поштовани чланови, 
 
Обавештавамо Вас  да су обавезе које клубови треба да испуне у предстојећој сезони следеће: 
 
1. Сваки такмичар/ка мора бити лиценциран да би учествовао на државном првенству у било 
којој категорији. Сходно томе, клубови треба да доставе канцеларији Савеза списак такмичара 
које клуб предлаже за лиценцирање и доказ о уплати трошкова за лиценцирање у износу од 
5.000,00 РСД по такмичару. Уплате  извршити на рачун Снукер савеза Србије: 330-
0000004016887-29 
 
Да би такмичар (сениор) учествовао на првом турниру Државног првенства, неопходно је да 
клубови доставе савезу списак такмичара које предлажу за лиценцирање и доказ о уплати 
најкасније до четвртка 16.09.2021. ( за такмичаре у А лиги) и четвртка 03.10.2019 ( за 
такмичаре који играју Б лигу). Накнадна пријава такмичара за лиценцирање је могућа, али се 
ти такмичари неће узимати у обзир за први турнир, већ за све остале зависно од датума пријаве. 
(Свака уплата до четвртка у недељи кад је турнир се рачуна за тај турнир). 
 
Цене лиценцирања по категоријама за целу сезону 2020/2021 и рокови за плаћање почев од 
првог турнира: 
1.     Сениори – 5.000,00 рсд  
2. Јуниори-бесплатно (ако јуниор игра сениорско 5.000,00 рсд) 
 
Пријава за турнир Државног првенства: 
За категорију СЕНИОРИ, неопходно је да клубови пријаве списак играча који ће учествовати на 
предстојећем турниру најкасније до четвртка до 20:00 часова у недељи у којој се одржава турнир 
на e-mail адресу:takmicarskiodborsnuker@gmail.com.  
Пријаве за ову категорију су неопходне пре сваког турнира појединачно. Појединачне, као и 
закаснеле пријаве неће бити разматране. 
 
Почев од сезоне 2021/2022 усвојен је и нови систем бодовања у свим категоријама такмичења, 
као и правило Џокер за допуну А лиге. Више детаља о овоме можете прочитати у Такмичарском 
правилнику. 
За било каква питања и информације, обратити се такмичарском одбору путем e-mail 
адресе: takmicarskiodborsnuker@gmail.com  
 
 
 
У Београду, 06.09.2021. 
Такмичарски одбор, Снукер савеза Србије. 
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