На основу члана 14. Статута Боћарског савеза Србије (у даљем тексту БСС), Управни одбор БСС на
седници одржаној 4.7.2016. године донео је:
ПРОПОЗИЦИЈЕ О ДРЖАВНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
КУП СРБИЈЕ „САВА БЈЕЛОБРК“

Члан 1.
У свакој такмичарској години организује се клупско такмичење под називом Куп Србије „Сава
Бјелобрк“.
Сваки клуб је у обавези да пријави једну екипу за такмичење у Купу Србије „Сава Бјелобрк“.
Члан 2.
Предтакмичења се организују у свакој области посебно, односно на територији Боћарског савеза
Београда и Боћарског савеза Војводине.
Жребање се врши, тако што су сви учесници Куп-а у једном шеширу.
У првом колу:
- Ако клубови из нижег ранга такмичења играју против клуба из вишег ранга домаћин је клуб из
нижег ранга такмичења;
- Уколико су клубови из истог ранга такмичења, домаћин је клуб који је први извучен само у
првом колу.
Ако је непаран број клубова, последњи извучени клуб се пласира у следеће коло такмичења без игре.
Све утакмице за Куп играју се на једну победу.
У завршном делу такмичења - финале Купа Србије „Сава Бјелобрк“ играју победници Купа Војводине
и победници Купа Београда.
Финале Купа „Сава Бјелобрк“ игра се наизменично једне године на теренима Боћарског савеза
Београда а следеће године на теренима Боћарског савеза Војводине.
Члан 3.
Клубови морају пријавити најмање 7 (седам) а највише 9 (девет) такмичара из разлога што један
такмичар може да одигра само једну дисциплину у Куп-у.
Члан 4.
Финална утакмица за Куп Србије „Сава Бјелобрк“ у организацији БСС се игра на неутралном терену
на предлог комесара за такмичење и по одлуци Управног одбора БСС, сходно члану 2. овог
Правилника.
Члан 5.
Дисциплине за Куп Србије „Сава Бјелобрк“ су: тројка, појединац, пар и комбинована игра - круг.
Стазе се бирају жребом.
Члан 6.
Такмичење у Купу Србије „Сава Бјелобрк“ одржаће се по следећем времену, распореду и бодовању:
Пријава за такмичење почиње 30 минута пре заказане сатнице такмичења;
- тројка - игра се сат и петнаест минута или до 13 пуната;
- пар - игра се сат и петнаест минута или до 13 пуната;
- појединац - игра се сат и петнаест минута или 13 пуната;
- комбинована игра – круг игра се осам тура.

Бодовање се врши на следећи начин:
- победник осваја 3 (три) бода,
- поражени осваја 0 (нула) бодова.
Ако је резултат нерешен (имају исти број поена) победник је екипа која има бољи скор пуната.
Ако је скор пуната идентичан изводи се ваљање – ближање једном боћом (глава II члан 9. МТП-а Став
D) док се не добије победник. Екипе могу да одреде било ког играча из састава да одигра додатне
туре ваљања – ближања.
Члан 7.
Кад се игра на два терена први сусрет играју тројке и појединац а потом пар и комбинована игра круг. У предтакмичењу се може играти и на четири стазе уз договор домаћина и госта. Стазе се
извлаче жребом.
До финала Купа трошкове суђења сносе клубови домаћини.
Финале Купа Србоје „Сава Бјелобрк“ игра се на четири стазе, стазе се жребају.
Један играч може да игра само једну дисциплину.
Члан 8.
Боћарски савез Србије, победнику Купа додељује пехар, прелазни пехар и по десет медаља
учесницима финала Купа Србије „Сава Бјелобрк“.
Трошкове превоза сносе клубови учесници такмичења.
Трошкове суђења сноси БСС.
Организатор преузима обавезе према члану 2. Општег Правилника и пропозиција такмичења БС
Србије и осигурава терен за боћање с припадајућом инсталацијом према члану 4. истог Правилника и
сноси трошкове осталих манифестација, ако их организује.
Члан 9.
Ступање на снагу 01.01.2017. године ових пропозиција, престаје да важи Правилник од 09.04.2012.
године.
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