ЗАПИСНИК
о раду Управног одбора Пикадо федерације Србије, на онлајн седници која је одржана 22.
јануара 2022. године, са почетком у 13 часова.
У раду су учествовали:
Јожеф Бата, председник
Зоран Халер, потпредседник
и чланови УО:
Младен Мићуновић,
Владимир Петровић,
Влада Бобар и
Дејан Божић.
Како је у раду учествовало 6 од укупно 7 чланова, то је остварен кворум за рад.
За седницу је на предлог председника једногласно утврђен следећи

Дневни ред
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Разматрање и утврђивање Пропозиција појединачног првенства Србије
3. Разматрање и утврђивање Пропозиција Националне лиге Србије
4. Разматрање и утврђивање Пропозиција Купа Србије у пикаду
5. Утврђивање ревидираног плана и програма ПФС за 2022. годину
6. Разно

Расправа и одлучивање
1. Једногласно је усвојен Записник о раду Управног одбора од 3. јануара 2022. годние

2. Разматран је Предлог пропзиција појединачног првенства Србије. Предлог је претходно
достављен на разматрање свим клубовима. До седнице примљени су предлози, сугестије и
примедбе клубова: ПК Рио де Риђаге, ПК Брка Дартс, ПК Пикадере, ПК Рокенрола, ПК Black Code,
ПК Краун, ПК Па Како, ПК Фамилија 032 и ПК Клиза. У односу на појединчно првенство углавном су
изнете примедбе да би број појединачних турнира требао бити већи од предложених 5, да се
предложеним системом бодовања пласмана на турнирима прави и сувише велик распон између
првог места и последњег пласмана који се бодује, као и да је увођење необавезног такмичења за
елиминисане играче непотребно и да постоји опасност од непоштовања забране употребе
алкохола на том такмичењу. Већина клубова се изјаснила да се такмичења одвијају недељом.
У дискусији поводом изнетих примедби и сугестија од стране клубова закључено је:
-

-

-

да није могуће одржати већи број турнира од 5 током сезоне када се има у виду да је
потребно издвојити још 4 такмичарска дана за екипно првенство а да клубови нису у
могућности да учествују на више од једног до два такмичарска дана у току месеца;
да се усвоји систем бодовања као на wdf купу са распоном од 1 бода за пласман међу
64 до 28 бодова за прво место, чиме је фактички усвојена примедба клубова;
да такмичење за елиминисане играче које се не бодује у првенству није обавезно, али
да ће се примењивати сва правила ка за првенство укључујући забрану употребе
алкохола и дрес код;
да се Календар такмичења прилагоди тако да се такмичарски дани одвијају недељом.

Потом је председник предложио да се утврде Пропозиције појединачног првенства Србије
у тексту како је предложено, са наведеним изменама до којих се дошло током дискусије, па је
једногласно донета.

Одлука
Утврђене су Пропозиције појединачног првенства Србије, у предложеном тексту.

3. Предлог пропозиција екипног првенства такође је претходно достваљен клубовима на
разматрање. Предлоге примедбе и сугестије доставили су клубови као под 2. Примедбе и сугестије
које су изнете у односу на екипно првенство односе се наброј екипа који би требало повећати на
12 у Првој националној лиги тако да из Лиге испада 4 клуба или 2 директно а 2 да иду у бараж са
екипама на 3. и 4. месту Друге лиге, као и да би требало пре почетка такмичења утврдити награде.
Током дискусије закључено је:
-

-

да из разлога изнетих у дискусији под 2. није могуће за сада повећати број екипа у
Првој националној лиги имајући у виду и одредбе Закона о спорту и Такмичарског
правилника ПФС да се систем такмичења не може мењати пре истека једне сезоне,
дакле било би могуће тако нешто прописати тек за 2023. годину, а осим тога повећање
броја екипа на 12 довело би до повећања броја кола са 18 на 22 што би захтевало
додатне такмичарске дане;
да је одредба Пропозиција да висину награда за пласман утврђује Управни одбор
посебном одлуком преузета из досадашњих прописа што је неопходно задржати из

-

разлога што је у овом момену када се утврђују пропозиције такмичења, немогуће
утврдити висину награда јер то зависи од прихода који ће бити остварени од чланарина
и лиценци а што зависи од броја клубова и броја лиценцираних играча;
пдлучено је да се у екипним мечевима омогући екипама да изврше две измене играча
уместо једне како је било до сада.

Потом је председник предложио да се утврде Пропозиције Националне лиге Србије у
тексту како је предложено, са наведеном изменом, након чега је једногласно донета

Одлуку
Утврђене су Пропозиције Националне лиге Србије, у предложеном тексту.

4. У односу на Пропозиције Купа Србије у пикаду, закључено је да постојеће Пропозиције
не треба мењати. Куп се игра по правилима која важе за WDF светски и европски куп, па та
правила треба задржати како би се играчи и на тај начин припремали за та такмичења.
5. С обзиром да су Пикадо федерацији Србије од стране МОС додељена средства за 2022.
годину у висини од 500.000,00 динара уместо 3.000.000,00 колико је било планирано Планом и
програмом рада који је поднет МОС, председник је известио да смо у обавези да План и програм
ревидирамо у складу са тако додељеним износом средстава.
За овим су се сви чланови изјаснили за усвајање ревидираног Плана и програма па је
Управни одбор једногласно донео

Одлуку
Утврђен је ревидирани План и програм рада ПФС за 2022. годину, у предложеном
тексту.

6. по овој тачки није било дискусије
Пошто је исцрпљен денвни ред, седница је закључена у 14,30 часова

Председник
Јожеф Бата

