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11000 Београд - Земун,  Aтанасија Пуље 40, Tел/факс: 011/375-0987; 

Тел: 011/375-0906 
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Нови Сад,17.03. 2019.   

                           

РАСПОРЕД УТАКМИЦА  
 ЗА КУП СРБИЈЕ „САВA БЈЕЛОБРК“ 2019. 

Прво коло      14.04.2019.  недеља.  у 17,00 часова 
               Друго  коло   00.00.2019.  субота.  у 17,00 часова 
              Треће коло     00.00.2019.  субота.  у 17,00 часова 

 
Жребање се врши, тако што су сви учесници  Куп-а у једном шеширу.  

- Ако клубови из нижег ранга играју против клуба из вишег ранга домаћин је клуб  нижег ранг. 
- Уколико су клубови из истог ранга, домаћин је клуб који је први извучен. 

Ако је непаран број екипа,  последња извучена екипа се пласира у следеће коло такмичења без игре. 
Све утакмице за Куп играју се на једну победу. 
У Куп-у се играју  дисциплине: тројка, појединац, пар и комбинована игра – круг. Један играч може 
играти само једну дисциплину. Време трајања дисциплина 75. минута или 13. пуната.  
Утакмице које се играју на два терена, играју се овим редоследом: прва тура: ТРОЈКА и 
ПОЈЕДИНАЦ друга тура: ДВОЈКА и КРУГ.  Стазе  жребају.  
Клубови,  који имају четири стазе, играју  све дисциплине у једној тури. Стазе се жребају.  
Победник Куп-а Београда и победник Куп-а Војводине играју финалну утакмицу на теренима БС 
Војводина 29.06.2019. године у 18,00 часова. 
Утакмицу суди један судија, судијску таксу плаћа домаћин у износу 1.000,00 динара. 
Домаћин је у обавези да пријави утакмицу МУП-у и пријаву достави судији,  који ће је са 
записником предати комесару за такмичење.  
У свему осталом важе одредбе МТП-а,Општег правилника и пропозицијама такмичења Боћарског 
савеза Србије. До ФИНАЛА КУПА Србије такмичење воде БС Војводине. 
Комесари БС Београда и БС Војводине организују извлачење парова и могу из оправданих разлога 
променити датум одигравања утакмице уз сагласност оба клуба и обавестенја комесара,на 063665528 
најкасније осам дана пре заказаног термина одигравања утакмице. 
 Распоред  првог кола купа Војводине   Распоред другог кола   
  Парови   Резултат  

1. Фокс  - Сомбор         
2. Станишић - Раванград       
3. Риђица - Сириг        
4.  Ф.Гора - Војводина 
          

ПОЛУФИНАЛЕ КУПА ВОЈВОДИНЕ  
1. Победник 1 - Победник 2 
2. Победник 3 -Победник 4      

ФИНАЛЕ КУПА ВОЈВОДИНЕ  
 

Комесар за такмиченје                                                                           
                                                                           Зоран Стојановић   


