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 На основу члана 28. алинеја 7. Статута Пикадо федерације Србије и члана 32. 
Такмичарског правилника, Управни одбор, на седници одржаној  22. јануара 2022. године утврдио 
је  

  

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 

НАЦИОНАЛНЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ У ПИКАДУ 

   

 1. Основне одредбе 

 1.1. Овим Пропозицијама уређују се посебна правила такмичења која нису уређена 
Такмичарским правилником, за Националну лигу Србије у пикаду. 

 1.2. Седиште Такмичења је у седишту ПФС - Сента, Грофа Бацањи Лајоша 21. 

 1.3. Првенством руководи руководилац такмичења кога именује Управни одбор ПФС. 

 1.4. Руководилац такмичења за сва кола која се одигравају у истом дану, именује посебну 
комисију од три члана која прати примену правила утврђених Такмичарским правилником и 
Пропозицијама такмичења и решава спорове поводом приговора на одлуке руководиоца 
такмичења. 

        

 2. Опште одредбе 

 2.1. Национална лига Србије је екипно такмичење и одвија се као двостепено такмичење: 

 1) Прва национална лига као такмичење највишег степена; и 

 2) Друга национална лига, као такмичење нижег степена. 

  

 3. Састав лига и вертикална проходност 

 3.1. У Првој националној лиги учествује десет екипа које су то право оствариле пласманом 
у претходном првенству, а у Другу националну лигу распоређују се све остале пријављене екипе. 

 3.2. По завршетку сезоне, два најбоље пласирана клуба у првенству Друге националне 
лиге стичу право наступа у Првој националној лиги, а последњи и претпоследњи у првенству Прве 
националне лиге губе статус прволигаша и прелазе у Другу лигу. 

 3.3. У случају да једна или више екипа које су оствариле право наступа у Првој националној 
лиги не започну такмичење, лига се попуњава по следећем редоследу: 

 - екипе које су испале из Лиге, обрнутим редом од редоследа испадања; 

 - екипе Друге националне лиге које се нису квалификовале, према пласману у првенству. 

  

 4. Систем такмичења 

 4.1. У Првој националној лиги првенство се игра по двокружном бод систему, тако да се 
свака екипа са сваком састаје по два пута, без накнаданог разигравања, а коначан пласман се 
одређује према резултатима након одиграног последњег кола. 

 4.2. (У зависности од броја пријављених екипа првенство ће се организовати као 
јединствено или по групама у којима ће се играти двокружни бод систем, са или без плеј офа). 

 

 5. Систем одигравања мечева и бодовање 

 5.1. Екипни мечеви се играју у складу са одредбама Такмичарског правилника и прописима 
WDF. Екипа се састоји од четири играча који се распоређују на позицијама 1 до 4 и до два 
резервна играча, који се пријављују пре почетка меча. Измене се могу извршити само у 
полувремену меча, између осмог и деветог лега. Играч који је замењен не може више наступити у 
истом мечу. 



Пикадо федерација Србије – Пропозиције Националне лиге Србије 

 3  

 5.2. Екипа која освоји девет легова победник је меча и добија три бода. Ако обе екипе 
освоје по осам легова освајају по један бод, након чега се игра седамнаести лег који играју парови 
по избору капитена. Екипа која добије седамнаести лег осваја још један бод, односно укупно два 
бода.  

 5.3. О екипном мечу води се записник у који се уноси: датум и место одигравања меча, 
коло, састав екипа, извршене замене играча, кретање резултата и коначан резултат. Записник 
потписују капитени екипа и службено лице - делегат ПФС. 

 

 6. Услови за одигравање меча и обавезе екипа 

     6.1. Екипа може да наступи ако има најмање три играча. У том случају, празно место 
оставља се на позицији 4. и легови које би одсутни играч по распореду играо, урачунавају се као 
добијен лег за противника. Ако обе екипе наступе са по три играча, лег у којем би требало да се 
састану одсутни играчи рачуна се резултатом 0:0. Ако се у том случају меч заврши пре него што 
једна од екипа достигне 9 добијених легова, бодовање се врши према правилима из тачке 5.2. 

 6.2. Представник екипе дужан је да пре почетка меча руководиоцу такмичења поднесе 
пријаву састава екипе. Играч који није пријављен не може наступити на мечу. 

 6.3. Екипа која до заказаног почетка меча не обезбеди услове за наступ на мечу у складу са 
одредбама Такмичарског правилника и овим пропозицијама, губи меч службеним резултатом 9:0 у 
корист противника. 

 6.4. Екипа која из оправданих разлога (виша сила) није у могућности да стигне на меч до 
заказаног почетка, дужна је да о томе на погодан начин обавести руководиоца такмичења 
најкасније до времена заказаног почетка меча. У том случају, почетак меча се може одложити и 
одиграти у погодном термину истог дана. Уколико екипа не поступи на описани начин или не буде 
спремна за наступ до накнадно одређеног термина меча, поступиће се по тачки 6.3. 

 

 7. Пласман екипа 

 7.1. Пласман екипа одређује се према:     

     1. укупном броју освојених бодова 

 2. лег разлици 

 3. критеријумима под 1. и 2. рачунајући само међусобне сусрете. 

    

 8. Дрес код 

 8.1. Играч који нема прописану опрему према одредбама Такмичарског правилника (дрес 
код), не може да наступи на такмичењу. 

 8.2. Када Комисија из тачке 1.4. утврди да играч није прописно одевен, упозориће 
представника екипе да играч не може наступити и оставиће му краћи рок (до 15 минута) да опрему 
доведе у ред, а ако се неправилност утврди након што је меч започео, примениће се одредбе 
тачке 8.3. ових Пропозиција 

 8.3. У случају да екипа због непоштовања дрес кода не може да наступи (нема најмање три 
играча за меч), сматра се да није обезбедила услове за одигравање меча са последицама из тачке 
6.3. ових Пропозиција. 

  

 9. Прекршај забране употребе алкохола 

 9.1. Када се утврди прекршај одредаба Такмичарског правилника о забрани употребе 
алкохола на такмичењу, екипа губи меч службеним резултатом. 
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 10. Представник клуба 

 10.1. Сваки клуб на такмичењу Националног првенства одређује представника који је 
одговоран за поштовање одредаба Такмичарског правилника и пропозиција од стране екипа и 
играча тог клуба и једини је овлашћен да подноси приговоре и обавља службену комуникацију са 
руководиоцем и другим службеним лицима на такмичењу. 

 

 11. Награде и трофеји 

 11.1. По три првопласиране екипе у Националном првенству, освајају пригодне трофеје. 

 11.2. Победник Прве националне лиге, стиче наслов Првака Србије. 

 11.3. По три првопласиране екипе у највишем рангу Националне лиге, освајају и новчане 
награде чију висину утврђује Управни одбор посебном одлуком. 

 

 12. Примена Пропозиција 

 12.1. Ове пропозиције примењују се почев од Такмичарске сезоне 2022. године. . 

  

                                                           Председник Управног одбора                               

                              Јожеф Бата, с.р. 


