На основу Чл. 14. Статута БСС, Управни одбор Боћарског савеза Србије на седници одржаној 4.7.2016. године
донео је:

ПРАВИЛНИК
СИСТЕМA ТАКМИЧЕЊА
Члан 1.
Правилник Система такмичења (у даљем тексту Првилник) прописује опште одредбе о организовању
такмичења у боћању на територији Србије.
Боћарски савези и организације удружени у Боћарски савез Србије, (у даљем тексту: БСС) својим
правилницима система такмичења регулишу питања која нису регулисана овим Правилником.
Члан 2.
Овај Правилник доноси Управни одбор, (у даљем таксту:УО) БСС на предлог Такмичарске комисије
и Комисије за нормативна акта БСС.
Правилници система такмичења из члана 1. доносе се у складу са одредбама овог Правилника.
У случају супротности одредаба Правилника које доносе боћарске организације из члана 1. овог
Правилника, примењују се одредбе овог Правилника.
Члан 3.
Систем такмичења утврђује и доноси УО БСС на предлог Такмичарске комисије.
Систем такмичења обухвата:
а) Опште услове за одржавање такмичења;
б) Врсту такмичења;
в) Време провођења такмичења;
г) Начин стицања и губљења права учествовања на такмичењима;
д) Врста терена за такмичење (отворени и затворени);
ђ) Начин, утврђивање редоследа.
ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 4.
Да би се одржало такмичење потребно је створити основне услове за, и то:





Донети и усвојити Правилнике везане за такмичење,
Потребан број клубова за успешно одржавање такмичења,
Објекти, терени (отворени, затворени) направљени по Међународном техничком правилнику (у
даљем тексту: МТП-у) и пратећим садржајем,
Организована судијска и тренерска организација.
ВРСТА ТАКМИЧЕЊА
Члан 5.

БСС организује следећа такмичења:




Лига с комбинацијом дисциплина у једноструком, двоструком и вишеструком систему;
Појединачна такмичења по категоријама и полу;
Омладинско првенство по категоријама и полу;





Једноструки или двоструки куп систем;
Турнирско такмичење с комбинацијом бод или куп систем;
И сви остали системи такмичења који се играју по МТП-у.

Боћарско такмичење БСС одвија се у дисциплинама:
- Појединачно (1 против 1) са четири боће по играчу;
- Парови (2 против 2) са три боће по играчу;
- Тројке (3 против 3) са две боће по играчу;
- Комбинована игра – круг појединачно (4 боће по играчу) у трајању од 8 туре ( по одлуци УО);
- Прецизно избијање – по МТП-у;
- Брзинско избијање у трајању од 5 минута;
- Брзинско избијање у паровима – штафета у трајању од 5 минута.
Такмичење у дисциплинама тројке, двојке и појединац играју се до 13 (тринаест) пуната
или ограничено временски до 1 (један) сат и 30 (тридесет) минута - прва лига а друга лига један сат.
Дисциплина конбинована игра у кругу одиграва се у 8 (осам) тура ( по одлуци УО).
Дисциплина прецизно избијање изводи се у серији од 11 (једанаест) позиција, једна боћа на
један циљ. (Уколико такмичари исправно погоде све циљеве, настављају избијање од позиције један,
све док такмичари не промаше, односно неисправно погоде циљ).
Дисциплине, брзинско избијање, појединачно и брзинско избијање у пару -штафета игра се 5 (пет)
минута.
По категоријама: пионири, кадети, омладинци, јуниори, сениори, ветерани оба пола.
Системом такмичења може се регулисати право наступа играча у односу на године старости на
појединачном првенству.
Члан 6.
На свим такмичењима у надлежности БСС, као и свим међународним такмичењима признају се
постигнути рекорди ако су испуњене норме и прописи ФИБ-е:
- Прецизном избијању,
- Појединачном брзинском избијању,
- Штафетном брзинском избијању и
- Дисциплини комбинована игра у кругу.
Пријављивање резултата рекорда врши се путем судијског записника потписаног од стране Вођа
обе екипе и судије. Као важећи записник на домаћим такмичењима признаје се само образац БСС и
ФИБ-е (прецизно избијање, брзинско избијање, штафета и круг).
Записник о рекорду комесар тамичења доставља Такмичарској комисији која је меродавна да
рекорд верификује.
Члан 7.
У свакој дисциплини појединац или екипа освајају пунте.
На утакмицама са више дисциплина освајају се пунти, поени и бодови.
Победа у једној дисциплини рачуна се 2 (два) поена а нерешен резултат 1 (један) поен. Победник је
екипа која је освојила више поена, која добија 3(три) бода.
Уколико обе екипе имају исти број поена, победник је екипа која је освојила више пуната и добија 2
(два) бода, а у том случају поражена екипа 1 (један) бод.

Уколико обе екипе имају исти број поена и пуната, игра се по МТП-у чл. 57 тач.8 додатна игра
појединаца у дисциплини комбинована игра у кругу, са по 2 (две) боће по играчу, 2 (две) туре, све док
се не добије победник.
Такмичење у додатној игри може да игра било који такмичар клуба-екипе који је пријављен за
утакмицу.
Утакмица ће се бодовати са 2 (два) бода за победника а 1 (један) бод осваја поражени.
Члан 8.
Такмичење по лигама у надлежности БСС се одвија по двоструком бод систему, уколико УО БСС не
донесе другачију одлуку. Број клубова који ће се такмичити и Првој и Другој лиги Србије прописује
УО БСС.
На тачмичењима, на нивоу: покрајине, региона, града и општине одлучију њихови надлежни УО.
Првак Прве лиге је шампион државе и стиче
шампиона.

право такмичења у квалификацијама

за лигу

О начину испадања из Прве и Друге лиге, као и о уласку у Прву и Другу лигу одлучује УО БСС на
предлог Такмичарске комисије.
У покрајинским, регионалним, градским и општинским савези одлучује надлежни УО тих савеза.
Члан 9.
Лигашко такмичење БСС подељено је у четири степена и то:
Први степен:
Прва лига Србије, је највиши степен такичења, која може бити јединствена или подељена у две лиге
Север- Југ, која је искључиво у надлежности БСС.
Други степен:
Друга лига Србије,
у надлежности БСС.

која

може

бити
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и

За оба ова степена такмичења пропозиције доноси УО БСС на прелог Такмичарске комисије БСС а
такмичење спроводи и води Комесар за такмичење када су ове лиге јединствене. Ако су обе лиге
подељене на две Север-Југ ради лакшег рада могу их водити два Комесара за такмичење.
У Првој лигу Србије утакмице се играју само на терену који има четири стазе.
У Другој лиги Србије утамице се могу играти на терену са четири или две стазе.
Трећи степен:
Трећи степен такмичења утврђују и организују: покрајински, регионални, градски и општински
савези уз поштовање МТП-а, Правилника пропозиција и Правилника система такмичења БСС који
су тренутно на снази.
Четври степен:
Четврти степен такмичења (лига Ветерана) уређују и организују: покрајински, регионални,
градски и општински савези, по Правилницима које ти савези донесу, а усвоје њихови надлежни УО.
Клуб на боћарским такмичењима, може да има по једну екипу у сваком рангу такмичења.

Сваки клуб у обавези је да ангажује тренера са минималним звањем „оперативни тренер“ ако жели
да буде у систему такмичења.
ВРЕМЕ ПРОВОЂЕЊА ТАКМИЧЕЊА
Члан 10.
Боћарски савез Србије, сва своја такмичења организује и проводи у току једне календарске године.
Са такмичењем се креће у априлу месeцу а завршава се у октобру месецу. У том периоду се организују
сва лигашка, куп, појединачна, турнирска као и организација за одлазак на сва међународна
такмичења
у
организацији
(Ц.М.С.Б.)
конфедерације,
чији
је
пуноправни
члан
БСС.
НАЧИН СТИЦАЊА И ГУБЉЕЊА ПРАВА УЧЕСТВОВАЊА НА ТАМИЧЕЊУ
Члан 11.
Клуб стиче право такмичења када испуни све услове везане за Закон о спорту и када испуни услове
везане за Статут БСС.
Клуб губи право такмичења када престане да поштује Закон о спорту и када не поштује Статут БСС,
тада му престаје и чланство у БСС.
Члан 12.
Ако се такмичење одвија са јединственом Првом и са Другом лигом, из Прве лиге испадају два
последња пласирана клуба, а у Прву лигу пласирају се два прво пласирана клуба Друге лиге Србије.
Ако се такмичење одвија са јединственом Првом лигом и са две Друге лиге (север, југ) из Прве лиге
испадају два последња пласирана клуба, а у Прву лигу пласирају се победници група Друге лиге
(север, југ).
Када клуб стекне право да пређе у виши ранг такмичења а то не жели, мора о томе писмено да
обавести БСС (Такмичарску комисију) најкасније до 31 (тридестпрвог) децембра текуће године, који
ће о његовом добијању статуса одлучити у складу са важећим правилима БСС.
Уколико неки од првопласираних клубова Друге лиге не жели да пређе у виши ранг такмичења, то
право се преноси на другопласиране те групе која игра бараж утакмицу за попуну Прве лиге са
претпоследњом пласираном екипом Прве лиге.
Уколико ниједна првопласирана екипа Друге лиге не жели да пређе у виши ранг такмичења,
другопласиране екипе из обе групе Друге лиге играју бараж за попуну Прве лиге са две последње
пласиране екипе Прве лиге.
Парови се одређују жребањем а термин одигравања утакмица одређује Такмичарска комисија БСС.
Уколико ни првопласиране ни другопласиране екипе Друге лиге не желе у виши ранг такмичења,
Прва лига остаје са истим клубовима као претходне такмичарске сезоне.
Уколико Прва лига има екипу и у нижем рангу такмичења а која кроз такмичење стекне право
пласмана у виши ранг, иста остаје у истом рангу такмичења а у виши ранг такмичења иде друго
пласирана екипа уколико не испада екипа његовог клуба.
Уколико из вишег ранга такмичења испадне екипа клуба који већ има екипу у нижем рангу
такмичења, у наредној такмичарској сезони може се такмичити само једна екипа тог клуба, о чему ће
одлуку донети надлежни орган клуба.
Уколико након усвајања календара такмичења неки клуб одустане од такмичења, попуна лиге у којој је
био тај клуб неће се вршити, већ ће се играти са смањеним бројем клубова.

Клуб који жели да пређе у нижи ранг такмичења, или одустане од даљег такмичења, мора о томе
писмено да обавести БСС (Такмичарску комисију) најкасније до 31. (тридесетпрвог) децембра текуће
године.
Клуб који не одигра једну званичну првенствену утакмицу из било ког неоправданог разлога,
сматраће се да је одустао од даљег такмичења, па се у том случају, сви постигнути резултати
тог клуба бришу, а клуб се премешта у нижи ранг такмичења.
Одлуку о томе доноси Такмичарска комисија БСС.
ВРСТЕ ТЕРЕНА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
Члан 13.
Такмичења у боћању у организацији БСС и свих осталих нижих боћарских Савеза се одржава на:
отвореним, наткривеним и затвореним (хала) теренима.
За /ВОЛО/ игру подлога на теренима може бити: асфалтна, бетонски, макадамски и друге
тврде подлоге прекривена песком гранулације (0-4 мм). Све ове подлоге морају мати добру дренажу а
нарочито код откривених терена.
НАЧИН УТВРЂИВАЊА РЕДОСЛЕД
Члан 14.
Редослед на табели у току такмичарске сезоне одређује се на основу освојених бодова.
У случају једнаког броја бодова гледа се укупна разлика поена па пуната.
У случају једнаког броја бодова, поена и пунти бољи је клуб који је био бољи у међусобним сусретима
рачунајући: (бодове, па поене па пунте).
Уколико и даље постоји једнакост за утврђивање првог, претпоследњег и последњег пласираног,
коначан пласман одредиће се одигравањем једне утакмице на неутралном терену у свим
дисциплинама, без могућности нерешеног резултата (додатна комбинована игра у кругу).
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу од 01.01.2017. године
Сва ближа тумачења овог Правилника даје УО БСС или орган кога овласти УО БСС.
Члан 16.
Сваку измену било ког члана овог Правилника донси УО БСС.

ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Милеуснић

