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На основу члана 32. Такмичарског правилника ВПФ, Управни одбор Војвођансkе 

пикадо Федерације, на седници одржаној дана 20.10.2017. године утврдио је: 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 

ПРВЕНСТВА ВОЈВОДИНЕ У ПИКАДУ 
 

     Основне одредбе 

Овим пропозицијама утврђују се посебна правила такмичења која нису утврђена 

Такмичарским правилником, за  Појединачно првенство Војводине: 

 Назив такмичења: „ПРОФИ ДАРТС ЛИГА ВОЈВОДИНЕ“ 

 Седиште Такмичења је у седишту ВПФ - Нови Сад, Милеве Марић бр.7. 

 Такмичењем руководи такмичарска комисија, и то: 

- Директор лиге и 

- Помоћници 

I Циљеви Профи Дартс Лиге Војводине 
 

 Профи Дартс Лига Војводине је такмичење отвореног карактера, где право 

учешћа имају сви регистровани такмичари из клубова чланица федерације или као 

појединци са статусом „слободног играча“ по правилнику усвојеном на седници 

УО ВПФ дана 15.08.2016 године.  

 Циљ овог  такмичења је да се класични или стил пикадо омасови и 

популаризује у АП Војводини и да се стварају и афирмишу нови будући шампиони и 

да оправдају постојаност у чланству ССВ и обавезу промоције пикадо спорта кроз 

организовано такмичење. Сви играчи који желе да учествују морају прихватити и 

морају се придржавати садржаја ових пропозиција у целости као и осталих 

постојећих правилника и Статута ВПФ. 

II Организацијски облик такмичења 

 

 За организацију и вођење „Профи Дартс Лиге Војводине“ је задужена 

Војвођанска пикадо федерација (у наствавку ВПФ) уз помоћ техничких 

организаотора (домаћина) појединих турнира.  

 Војвођанска Пикадо Федерација одређује Такмичарску комисију од три члана: 

Директора лиге који води такмичење и два помоћника.  

 

 Сваки клуб који се пријави за техничког организатора (домаћина) дужан је да 

обезбеди адекватне услове за несметано одигравање такмичења.  

Услови су испуњени уколико домаћин постави 4 бацачка места (осветљена) и то 

тако да играчи и делегати могу несметано да обављају своје задатке.  
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 Домаћин такође треба да обезбеди грејање у простору за игру, а у договору 

са такмичарском комисијом, део потребне опреме (лаптопови за писање, мете 

или табле) за такмичење обезбедиће се од стране ВПФ.  

 

Календар такмичења ће се такође утврдити и објавити и то тако да не ремети до 

сада озваничени такмичарски календар (Пикадо федерације Србије). 

 

Регистрације такмичара су до 15.12.2017 године за све такмичаре за први мастерс 

новог првенства који ће се одржати у децембру месецу.  

 

Профи Дартс Лига Војводине ће се играти у периоду од децембра 2017 године до 

маја 2018 године а календар такмичења је у зависности од метереоролошких и 

техничких услова подложан изменама. 

 

Место  одржавања: Сви квалификациони турнири из прве и друге фазе такмичења 

ће се одржавати према према  пријавама за домаћинство и организацију 

домаћинства турнира о чему ће УО ВПФ накнадно одлучити и објавити на званичном 

сајту ВПФ. 

 

III Услови за пријављивање такмичара 

 

На такмичење може и има право да се пријави сваки регистровани такмичар из 

клубова чланица федерације, као и такмичар са статусом „слободног играча“ без 

обзира на националну припадност, пол, старост рођење у Србији или у 

инострантсву, са том разликом што слободан играч мора да задовољи 

одговарајући дрес-код (у договору са ВПФ), измири обавезе регистрације и 

годишње чланарине (према одлуци УО ВПФ) уз напомену да може наступати само 

у појединачним првенствима али потпуно равноправно са свим такмичарима кад 

су у питању награде и признања. 

Такмичар са овим статусом у току сезоне може да приступи неком од клубова 

чиме добија статус редовног члана чиме обезбеђује равноправно учешће на свим 

организованим такмичењима (и екипно и појединачно).  

 

Пријаве играча на квалификационе турнире ће се примати код такмичарске 

комисије на дан одигравања турнира, до пола сата пре почетка турнира, искључиво 

лично уз важећу такмичарску легитимацију. 

 

 

Такмичари морају имати такмичарску легитимацију коју ће уредно показати 

организатору такмичења приликом пријаве, а лиценца за играче се обезбеђује 

искључиво преко клуба, редовног члана федерације или преко ВПФ: 
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 Регистрација играча (лиценца)  за такмичење за такмичаре регистроване у 

клубу који је члан ВПФ у сезони 2017/18 износи 500,00 РСД (уплаћује се на 

рачун федерације); 

 Регистрација играча (лиценца)  за такмичење за такмичаре који имају статус 

„слободних играча“ , региструје се као члан ВПФ у сезони 2017/18 а 

регистрација износи 1000,00 РСД (уплаћује се на рачун федерације); 

 

 Годишња  чланарина за такмичаре регистроване у клубу који је члан ВПФ у 

сезони 2017/18 г.  ка федерацији износи 1000,00 РСД (уплаћује се у фонд 

награда); 

 Годишња  чланарина за такмичаре који имају статус „слободних играча“  у 

сезони 2017/18 г.  ка федерацији износи 1000,00 РСД (уплаћује се у фонд 

награда);  

 

 Котизације квалификационих турнира које такође обезбеђују наградни фонд 

уплаћују сви такмичари у висини од 400,00 РСД по турниру, а котизација за 

финални ТОП 10 износи 1500,00 РСД (или 500,00 РСД по такмичарском дану). 

 

 Котизација за екипно такмичење за такмичарску сезону ће се утврдити 

након утврђеног укупног броја пријављених такмичарских екипа. 

IV Систем игре 

 

У Профи Дартс Лиги Војводине ће се искључиво играти 501 ДО (Дабл Аут), по 

правилима WDF и одредбама Такмичарског правилника ВПФ. 

 

Профи Дартс Лига Војводине ће се организовати у два циклуса. 

 

Први циклус такмичења састојаће се од шест квалификационих турнира, где ће се 

играчи борити за пласман у други циклус или „ТОП 10“.  

10 учесника „ТОП 10“ ћемо добити на основу збирног бодовног пласмана из 

квалификационог дела (прве фазе) такмичења. 

 

У првом циклусу такмичења (на квалификационим турнирима) ће се играти по 

следећем систему: 

 

У зависности од броја пријављених формирају се групе. У групама се игра на 2 

добијена лега (бест оф 3 легс), изузев када у групи има 3 играча онда се игра на 3 

добијена лега (бест оф 5 легс). 

Уколико је број пријављених играча мањи од  8, формира се само једна група и 

игра се по принципу свако са сваким на 3 добијена лега (бест оф 5 легс) и тако се 

добија коначан пласман турнира. 
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Табела за формирање група у зависности од броја пријављених: 

 

формирање група у зависности од пријављених играча 

до 7 играча свако са сваким - 

8 играча 2 групе, прва 2 пролазе даље главна табла за 4 

9 играча 2 групе, прва 3 пролазе даље главна табла за 8 

10 - 12 играча 2 групе, прва 4 пролазе даље главна табла за 8 

13 - 16 играча 4 групе, прва 2 пролазе даље главна табла за 8 

17 - 19 играча 4 групе, прва 3 пролазе даље главна табла за 16 

20 - 24 играча 4 групе, прва 4 пролазе даље главна табла за 16 

25 - 32 играча 8 групе, прва 2 пролазе даље главна табла за 16 

33 - 39 играча 8 групе, прва 3 пролазе даље главна табла за 32 

40 - 48 играча 8 групе, прва 4 пролазе даље главна табла за 32 

49 - 64 играча 16 групе, прва 2 пролазе даље главна табла за 32 

 

V Жреб 

Жребање обавља директор лиге на лицу места 15 минута пре почетка 

квалификационог турнира. 

Жребање је јавно и сваки учесник има право да га прати. 

На квалификационим турнирима нема носиоца. 

На основу списка пријављених редом се сваки играч жреба у групу и на позицију у 

групи. 

Приликом жребања директор лиге има право да затражи асистенцију пријављених 

играча. Приликом одређивања пласмана играча у групи узима се следећи 

критеријум у обзир: 

- освојени поени 

- лег разлика 

- више освојених легова 

- међусобни дуел 

Након групне фазе одређени број играча се пласира на главну таблу. Распоред и 

позиција играча на главној табли је унапред одређен у зависности од броја 

пријављених и сваки играч добија место на главној табли на основу постигнутог 

резултата из групне фазе. 
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Распоред за главну таблу у зависности од броја пријављених: 

 
гл. таб. 

за 4 

играча 

главна табла за 8 играча главна табла за 16 играча главна табла за 32 играча 

8 

играча 
9 играча 

10 - 12 

играча 

13 - 16 

играча 

17 - 19 

играча 

20 - 24 

играча 

25 - 32 

играча 

33 - 39 

играча 

40 - 48 

играча 

49 - 64 

играча 

1/1 – 2/2 1/1 – X 1/1 – 2/4 1/1 – 2/2 1/1 – X 1/1 – 4/4 1/1 – 2/2 1/1 – X 1/1 – 4/4 1/1 – 2/2 

2/1 – 1/2 2/2 – 1/3 2/2 – 1/3 4/1 – 3/2 2/2 – 3/3 2/2 – 3/3 8/1 – 7/2 2/2 – 3/3 2/2 – 3/3 16/1 – 15/2 

 
2/1 – X 2/1 – 1/4 2/1 – 1/2 4/1 – X 4/1 – 1/4 4/1 – 3/2 8/1 – X 8/1 – 5/4 8/1 – 7/2 

1/2 – 2/3 1/2 – 2/3 3/1 – 4/2 3/2 – 2/3 3/2 – 2/3 5/1 – 6/2 7/2 – 6/3 7/2 – 6/3 9/1 – 10/2 

2/1 – X 2/1 – 3/4 2/1 – 1/2 4/1 – X 4/1 – 1/4 4/1 – 3/2 

1/2 – 4/3 1/2 – 4/3 7/1 – 8/2 3/2 – 2/3 3/2 – 2/3 13/1 – 14/2 

3/1 – X 3/1 – 2/4 3/1 – 4/2 5/1 – X 5/1 – 8/4 5/1 – 6/2 

4/2 – 1/3 4/2 – 1/3 6/1 – 5/2 6/2 – 7/3 6/2 – 7/3 12/1 – 11/2 

 

2/1 – X 2/1 – 3/4 2/1 – 1/2 

1/2 – 4/3 1/2 – 4/3 15/1 – 16/2 

7/1 – X 7/1 – 6/4 7/1 – 8/2 

8/2 – 5/3 8/2 – 5/3 10/1 – 9/2 

3/1 – X 3/1 – 2/4 3/1 – 4/2 

4/2 – 1/3 4/2 – 1/3 14/1 – 13/2 

6/1 – X 6/1 – 7/4 6/1 – 5/2 

5/2 – 8/3 5/2 – 8/3 11/1 – 12/2 

 

Мечеви на главној табли се играју на 4 добијена лега (бест оф 7 легс) и игра се на 

директно испадање. За треће место се не разиграва, тако да су поражени у 

полуфиналним мечевима треће-пласирани играчи. 

 

Поражени у четврфиналним мечевима су пети, поражени у осмофиналним 

мечевима су девети, поражени у првом кругу на главној табли за 32 играча су 

седамнесто-пласирани. 

 

На сваком мечу се бацањем новчића одређује који играч почиње први лег, а затим 

се сваки следећи лег почиње наизменично све до одлучујућег лега. Пре почетка 

одлучујућег лега при нерешеном резултату се баца на центар и почиње играч чија је 

стрелица ближа центру. Делегат меча одлучује чија је стрелица ближе центру, 

уколико се погоди центар (25 или 50) онда се стрелица вади из мете. Уколико оба 

играча погоде центар (исти центар 25 или 50) бацање се понавља обрнутим 

редоследом, исто се дешава и када делегат не може да одлучи који је играч бацио 

ближе центру. 

Бодовање у првом циклусу (на квалификационим турнирима) се врши на следећи 

начин и по следећећим критеријумима: 

Сваки пријављени играч осваја бод или бодове у зависности од постигнутог коначног 

пласмана. 
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Играчи који испадну након групне фазе освајају бодове у зависности од величине 

главне табле. 

 

Када је главна табла за 4 играча, онда су сви играчи који се нису пласирали на 

главну таблу завршили на 5. месту. 

Када је главна табла за 8 играча, онда су сви играчи који се нису пласирали на 

главну таблу завршили на 9. месту. 

Када је главна табла за 16 играча, онда су сви играчи који се нису пласирали на 

главну таблу завршили на 17. месту. 

Када је главна табла за 32 играча, онда су сви играчи који се нису пласирали на 

глвану тавлу завршили су на 33. месту. 

 

VI Бодовање 

 

Бодовање је следеће: 

 

Пласман 1. 2. 3. 5. 9. 17. 33. 

Поени 28 21 15 10 6 3 1 

 

Уколико је број играча 7 или мање и бодововање се модификује, и то на следећи 

начин: 

 

Пласман 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Поени 15 12 9 6 3 2 1 

 

 

 

VII ТОП Финале 

 

У другом цилкусу такмичења у „ТОП 10“ се игра по Бергеровом систему свако са 

сваким. Након одиграних квалификационих турнира и формирања „ТОП 10“ 

приступиће се извлачењу такмичарских бројева на основу чега ће се добити 

распоред мечева у другом циклусу. 

 

Такмичарски дан је резервисан за одигравање евентуалних заосталих мечева и за 

одигравање финалног турнира (плеј-оф-а).  

 

На финалном турниру играју четири најбоље пласирана играча након другог 

циклуса и то по следећем распореду: 

Полуфинале: 1 – 4 и 2 - 3 

Финале: победници полуфиналних мечева 
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У „ТОП 10“ се сви мечеви играју у формату бест оф 9 легс, дакле разултат не може 

бити „нерешен“ или када један играч освоји 5 легова меч се завршава са 

актуелним резултатом. 

 

За победу играч добија 2 бода,  док се за пораз не добијају бодови (0 бодова). 

 

Табела (генерални пласман) се формира по следећем критеријуму:   

- број освојених бодова 

- лег разлика 

- више освојених легова  

- међусобни скор 

На финалном турниру или плеј-офу играју се мечеви по следећем формату: 

Полуфинала до  6 добијених легова (бест оф 11 легс) 

Финале до 7 добијених легова (бест оф 13 легс) 

 

На свим мечевима другог циклуса важи правило да се пре почетка меча баца на 

центар и почиње играч који је ближе центру, након тога се до краја меча почиње 

наизменично. Први на центар баца играч који је први на списку, условно речено 

играч који је домаћин! 

 

Због одређивања пласмана ове сезоне ће се разигравати и за треће место (бест 

оф 11 легс). 

 

VIII Награђивање 

Три првопласирана такмичара, освајају пригодне трофеје и дипломе федерације 

а победник наслов Првака Војводине у пикаду. 

Посебном одлуком Управног одбора ВПФ најуспешније такмичаре може наградити 

специјалним наградама у виду опреме за пикадо или учешћем на међународном 

турниру о чему ће УО ВПФ донети одлуку у зависности од броја пријављених 

такмичара.  
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Првих 8 такмичара из ТОП 10 ће се наградити наградама из фонда за награде и то 

за: 

1. место 34 %  

2. место 22 % 

3. место 14% 

4. место 10 % 

5. место 7% 

6. место 6% 

7. место 4% 

8. место 3% 

IX Завршне одредбе 

 Понашање играча се регулише овим правилником тако што ће играч који 

вређа, понижава или не поштује другог играча, такмичара или учесника бити 

искључен из даљег тока лиге. Сви играчи су дужни да у току такмичења поштују дрес-

код по правилима Светске пикадо федерације као и да се придржавају свих 

обавеза регулисаних Законом о спорту Р.Србије а посебно се односи на употребу 

алкохола у току такмичења као и свих осталих недозвољених средстава регулисаних 

одредбама анти-допинг агенције. Играчима који не поштују ове одредбе ће се 

одредити трајна забрана учешћа на такмичењима под окриљем ВПФ. 

 Уколико играч не поштује распоред по коме треба да делегира или пише меч, 

или након пораза не остане код табле да напише следећи меч, а успут не обезбеди 

себи замену у том случају играчу се брише постигнут резултат из тог кола. 

 Директор лиге је у обавези да објави званичне резултате на интенет страници 

федерације најкасније 48 сати пред почетак наредног такмичарског дана.  

 О приговорима на одлуке руководиоца турнира, у случајевима утврђеним 

Такмичарским правилником, одлучује директор Лиге и УО ВПФ. 

     Примена Пропозиција 

 Ове Пропозиције примењују се почев од Такмичарске сезоне 2017/18 године 

установљене такмичарским календаром. 

 

У Н.Саду  дана 20.10.2017 године 

Управни Одбор ВПФ 


