
Такмичарски одбор Снукер савеза Србије на састанку oдржаном 29.10.2021. године 
донео је 
 
 

ОДЛУКУ 
 

С обзиром да смо добили обавештење о одустајању такмичара Јована Тодоровића од 
такмичења у сезони 2021/2022. Како се као последица овога јавља ситуација да ће се 
у А лиги до краја сезоне такмичити 11 такмичара, као и чињеница да се до сада никад 
није десило да А лига буде у потпуности попуњена, доносимо одлуку о допуни 
правилника, у делу који се односи на систем такмичења у А лиги. 
 
Консулtован је и Снукер Савез Србије око закона о спорту, како би ова одлука била у 
складу са законом и како би се проблем превазишао на правно легалан начин. 
 
Ситуација када се за турнир А лиге пријави 10 (десет) и мање такмичара, биће 
посматрана као посебан случај и у овим изузетним околностима сам систем такмичења 
ће бити организован у две групе по пет такмичара (уместо у четири групе по три), док 
ће се систем четири групе по три и даље примењивати у случајевима када буде 
једанаест или  дванаест такмичара. 
 
На ову одлуку, Такмичарски Одбор одлучио се у циљу побољшања самог такмичења у 
оквиру А лиге, због повећане конкуренције између самих такмичара, као и због 
равноправности свих учесника турнира у овиру А лиге. 
 
Систем носиоца остаје исти а они се жребају тако да су први и други носиоц, уједно и 
носиоци група, затим се жребају трећи и четврти носиоц, свако у по једну групу, а 
затим и сви остали такмичари редом по један у сваку од две групе. 
 
Након групног дела, даље пролазе по два најбоље пласирана такмичара из обе групе и 
укрштају се међусобно по систему А1-Б2 и Б1-А2. У случају истог броја победа два или 
више играча у групи, применјиваће се раније утврђени системи за пласман такмичара у 
групи. 
 
У ситуацији када се за турнир пријави десет или мање такмичара, па се самим тим 
мења број мечева који сваки од такмичара одиграва на турниру, предлаже се следеће 
решење бодовања, само за ове изузетне ситуације: 
 
- 30 бодова за сваку победу у групи 
- 50 бодова за победу у полуфиналу 
- 80 бодова за победу у финалу 
- 5 бодова за пораз и било ком колу такмичења 
 
Рапоред мечева за такмичење у А лиги се мења и изгледа овако: 
- Група А игра на столовима 1 и 2, док Б група игра на столовима 3 и 4 
- Полуфинални мечеви се играју на столовима 1 и 3 
- Финални меч се игра на столу бр 1 
 
 
 



Сатница мечева ће изгледати тако да је за суботу предвиђено игранје групног дела, а 
за недељу су предвиђени мечеви полуфинала и финала. Сатница мечева и формат за 
недељу остају непромењени, док се за суботу и групни део такмичења сатница мења и 
гласи: 
- Прво коло од 10:00ч 
- Друго коло од 12:30ч 
- Треће коло од 15:00ч 
- Четврто коло од 17:30ч 
- Пето коло од 20:00ч 
 
Формат мечева у групнм делу такмичења остаје непромењен (бољи од 5) 
 
Спортски поздрав. 
 
У Београду 
29. Октобар 2021. 


