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На састанку Управног Одбора ВПФ, одржаног дана 28.05.2017 године у Н.Саду,  

усвојене су: 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 

КУПА ВОЈВОДИНЕ  У КЛАСИЧНОМ ПИКАДУ 

 

1. Опште одредбе 

1.1. Куп Војводине  је екипно такмичење у виду парова, које се одржава једном годишње а 

право учешћа имају такмичари из клубова/чланица ВПФ као и такмичари из екипа које су 

у фази оснивања и регистрације 

1.2. Клуб или екипа која  освоји прво место, стиче назив Победника Купа Војводине за 

текућу годину и осваја велики прелазни пехар ВПФ на који се трајно уписује назив клуба 

и година освајања титуле. Клуб задржава трофеј до наредног такмичења када је дужан да 

га преда ВПФ. 

1.3. Учешће у купу и састав екипе Клуб пријављује у роковима које одреди Управни одбор 

или тело које именује Управни одбор да руководи такмичењем. 

1.4. Управни одбор утврђује висину и рок за уплату котизације за учешће у купу. 

1.5. О приговорима и жалбама на одлуке руководиоца такмичења одлучује Управни одбор 

ВПФ. 

2. Састав екипа и измене 

2.1. Свака екипа се састоји од два играча који морају бити уредно пријављени и 

регистровани  према одредбама Правилника о регистрацији клубова и играча. 

2.2. Пријављени играч може бити замењен другим до почетка његовог првог наступа на 

такмичењу,уколико постоји оправдан разлог а након тога више није дозвољена измена.   

2.3. Екипа не може започети такмичење ако није у комплетном саставу. Ако екипа остане 

без потребног броја играча, дисквалификује се са такмичења и до тада постигнути 

резултати се бришу. 

3. Систем такмичења  

3.1. Такмичење на „КУПУ Војводине“ се одвија у  дисциплини: „Екипно/парови“ по 

моделу PDC (Profesional darts Corporation), због повећања броја екипа на Купу и идеје да 

се упозна нови систем такмичења али и због промотивног дела у градовима АП Војводине 

чије су екипе или секције у поступку оснивања и регистрације пикадо удружења/Клуба. 
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3.2. Разигравање може да се одржи по ситему група или турнирској табели,  што одређује 

пријављен број такмичарских екипа. 

3.2.1. У случају пријаве до седам екипа, разигравање је по систему једне групе, свако са 

сваким а потом полуфинале и финале. Уколико има 8 и више екипа, разигравање је по 

групама, а након тога нокаут систем до финала. У зависности од броја пријављених екипа 

поштоваће се исти принцип система разигравања како је предвиђено у пропозицијама 

појединачног такмичења. 

формирање група у зависности од пријављених екипа 

до 7 екипа - свако са сваким - 

8 екипа 2 групе, прве 2 иду даље главна табла за 4 

9 екипа 2 групе, прве 3 иду даље главна табла за 8 

10 - 12 екипа 2 групе, прве 4 иду даље главна табла за 8 

13 - 16 екипа 4 групе, прве 2 иду даље главна табла за 8 

17 - 19 екипа 4 групе, прве 3 иду даље главна табла за 16 

20 - 24 екипа 4 групе, прве 4 иду даље главна табла за 16 

25 - 32 екипа 8 групе, прве 2 иду даље главна табла за 16 

33 - 39 екипа 8 групе, прве 3 иду даље главна табла за 32 

40 - 48 екипа 8 групе, прве 4 иду даље главна табла за 32 

49 - 64 екипа 16 групе, прве 2 иду даље главна табла за 32 

 

3.2.2. Пријаву за Куп Војводине врше искључиво Клубови или представници екипа  а 

може се пријавити неограничен број екипа које ће се звати именом пикадо клуба, 

удружења или града са додатком А,Б,Ц,Д  а УО ВПФ може ограничити број пријава екипа 

у зависности од техничке захтевности организовања, система такмичења итд.  

Уколико постоји више екипа/парова из истог клуба/града, жреб ће бити полудиригован 

како се у почетној фази такмичења не би укрстиле екипе из истог клуба или града. 

 

3.3. Почетак меча:  

Екипе које су распоређене по групама разигравају мечеве по Бергеровом систему. 

 

3.4. У групној фази сви мечеви (парови) се играју на три добијена лега а по изласку из 

групе, на главној табли у нокаут фази на четири  добијена лега (и синглови и парови).  
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У нокаут фази прво се разигравају синл мечеви (укупно два) и то тако што капитени екипа 

уписију имена такмичара на пресавијеном листу са једне стране под бројевима 1 и 2 а 

након тога предају лист противничком тиму који на другу страну листа уписују свој 

распоред играча. Развијањем  листа се добијају парови сингл мечева. 

Након одиграних сингл мечева, разигравају парови такође на четири добијена лега. 

Уколико је укупан резултат меча 2:2 , одиграће се „одлучујући лег“ који разигравају 

парови. Одлуку о томе ко почиње лег решиће се бацањем у центар.  

 

Полуфинални и финални мечеви се играју у складу са тачком 3.5. али са том разликом што  

синглови разигравају „свако са сваким“ (укупно 4 засебна меча синглова) на  4 добијена 

лега и на 4 добијена поена.  

(Пример: Ако је након разигравања синл мечева укупан резултат 3:1 за неку од екипа, 

разиграва се меч парова због могућности поравнања резултата.. Уколико је након тог 

меча резулатат 3:3, парови разигравају одлучујући лег). 

3.5. Победа у сингл мечевима доноси 1 поен, а победа у паровима доноси 2 поена. 

Уколико је меч завршен нерешеним резултатом након разигравања и синглова и парова 

парови разигравају одлучујући „специјални лег“ а редослед бацања у том легу се одређује 

гађањем центра.  

 

4. Заједничка правила 

4.1. У свим дисциплинама игра се 501 ДО (чисти улаз, дупли излаз), према стандардним 

правилима (WДФ) и одредбама Такмичарског правилника. 

4.2  Почетно гађање у дисциплинама Сингл и Парови одређује се бацањем у центар, као и 

при нерешеном резултату у сваком мечу приликом разигравања одлучујућег лега. 

 

5. Општа правила такмичења 

5.1. Сви играчи истог клуба или екипе наступају у истоветној опреми која подразумева: 

кошуље или поло мајице исте боје са ознакама клуба/екипе , тамне панталоне и ципеле. 

5.2. Клубови и играчи су дужни да поштују утврђену сатницу такмичења. Играчи су 

дужни да се понашају у складу са одредбама Такмичарског правилника, Закона о спорту, 

правилима ВПФ и опште прихваћеним правилима фер и спортског понашања. Играч или 

клуб који крши ова правила ће се дисквалификовати са такмичења као и објекта у ком се 

одржава званично такмичење. 
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5.3. За време званичног такмичења примењиваће се правила о забрани допинга и употребе 

алкохола и других забрањених средстава. Управни одбор и руководилац такмичења могу 

одредити контролу поштовања ових норми употребом погодних техничких и других 

средстава, методом случајног узорка или на други начин. Играч за којега се утврди да је 

користио нека од недозвољених средстава дисквалификоваће се са такмичења и удаљити 

из објекта. Пре почетка такмичења, руководилац такмичења упознаће све клубове са 

начином и методологијом по којима ће се вршити ова контрола.  

 

6. Награде 

6.1 Осим прелазног пехара као главне награде за победничку екипу, наградиће се 

посебним пехарима и појединци екипа за прва три места а УО ВПФ задражава право да 

новчаним наградама од котизација или специјалним наградама спонзора награди 

најуспешније такмичаре. 

 

У Н.Саду, дана 28.05.2017 године 

Управни Одбor ВПФ 

 


