Број: 415/2019
Датум: 27.08.2019.
КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА
КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020

Поштовани,
Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре.
Напомињем Вам да је приликом одређивања састава Прве А и Прве Б лиге узето у
обзир учешће 7 клубова у Регионалној ватерполо Лиги 2019/2020 и последице
пласмана у Првој А, Првој Б лиги и Другој лиги 2018/2019, уз напомену да се водило
рачуна о броју клубова у Првој А и Првој Б лиги у складу са последицама пласмана
Пропозиција такмичења 2018/2019 и позитивно решених молби клубова за учешће у
Првој Б лиги.
Првенство Србије 2019/2020
Првенство Србије 2019/2020 ће се састојати из три лигашка такмичења:
1. Супер лига
2. Прва А лига
3. Прва Б лига
Супер лига:
Клубови учесници:
В.К."ШАБАЦ", Б.В.К. "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА", К.В.К."РАДНИЧКИ", В.К."ПАРТИЗАН",
В.К."ВОЈВОДИНА", В.К."НАИС", В.К."ЗЕМУН", Клубови који остваре пласман на 1.,
2. и 3. место у Првој А лиги.
Систем одигравања:
У Супер лиги учествује укупно 10 клубова.
Клубови ће бити подељени на 2 групе: 1. - 6. Место и 7. - 10. место
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- У групи од 1. - 6. места учествују 3 клуба учесника А1 групе Регионалне ватерполо
лиге и 3 најбоље пласирана клуба ВСС учесника А2 групе Регионалне ватерполо лиге
на основу постигнутих резултата међусобних утакмица клубова ВСС у А2 групи.
Начин одигравања је лигашки по двоструком бод систему, укупно 6 кола.
Клубови који су одиграли међусобне утакмице у Регионалној ватерполо лиги у А1 и
А2 групи пренеће освојене бодове и гол разлику из међусобних утакмица и са тиме
ће почети такмичење у Супер лиги а своје међусобне утакмице неће поново играти.
По завршеном 6. колу се верификује пласман пред Плеј оф.
- У групи од 7. - 10. места учествује клуб који је остварио најлошије резултате у
међусобним утакмицама клубова ВСС у А2 групи Регионалне ватерполо лиге и
клубови који су заузели 1., 2. и 3. место у Првој А лиги.
Начин одигравања је лигашки по двоструком бод систему, укупно 6 кола. Сви
клубови су дужни одиграти своје међусобне утакмице.
По завршеном 6. колу се верификује коначни пласман 7. - 10. места који је одлучујући
по питању наступа клубова у Регионалној ватерполо лиги 2020/2021.
НАПОМЕНА: Обзиром да је систем одигравања у А1 и А2 групи Регионалне
ватерполо лиге једнокружни а потом се те групе деле на две групе 1-5 и 6-10
место у А1 односно 1-6 и 7-12 место у А2, постоји могућност да клубови чланови
ВСС не одиграју међусобне утакмице код куће и на страни, односно да се налазе
у различитим новоформираним групама након првог дела А1 и А2 групе
Регионалне ватерполо лиге.
У том случају, у периоду од краја првог дела А1 и А2 групе Регионалне
ватерполо лиге и краја такмичења у новоформираним групама клубови
чланови ВСС, који се не налазе у истој новоформираној групи, морају одиграти
све међусобне утакмице у којима ће бити домаћини клубови који су у првом
делу А1 и А2 групе Регионалне ватерполо лиге били гости у међусобним
утакмицама тих клубова.
Тачан календар и распоред ових утакмица биће одређен по завршетку првог
дела А1 и А2 групе Регионалне ватерполо лиге.
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Плеј оф:
Клубови који заузму пласман од 1. - 4. места у Супер лиги играју у Плеј офу.
У 1/2 финалу се састају 1. - 4. и 2. - 3.
Играју се 2 утакмице, у првим утакмицама су домаћини клубови који су лошије
пласирани а у другим утакмицама домаћини су клубови који су боље пласирани у
полуфиналним паровима. Клубови који постигну бољи збирни резултат након 2
утакмице пласирају се у финале.
У финалу се састају пласирани клубови из 1/2 финалних парова.
Игра се на 2 победе, прва и евентуална трећа утакмица је код боље пласираних а
друга код лошије пласираних клубова уз напомену да ако у 1/2 финалу лошије
пласирани елиминише боље пласирани клуб онда преузима његов такмичарски број.
Клубови који су елиминисани, а који су били боље пласирани у Супер лиги,
преузимају пласман клуба који их је елиминисао у 1/2 финалу из Супер лиге као
коначан.
Календар такмичења:
Супер лига (1. - 6. и 7. - 10. место)
04.04.2020. - Прво коло,
11.04.2020. - Друго коло,
18.04.2020. - Треће коло,
25.04.2020. - Четврто коло,
02.05.2020. - Пето коло,
09.05.2020. - Шесто коло,
Плеј оф:
16.05.2020., 20.05.2020. - 1/2 финале
27.05.2020., 30.05.2020., 03.06.2020. - финале
Прва А лига:
Клубови учесници:
В.К."СТАРИ ГРАД", В.К."БАЊИЦА", В.К."ВАЉЕВО", В.К."ТАШ",
П.В.К. "БЕЧЕЈ", В.К. "БЕОГРАД", В.К. "СПАРТАК ПРОЗИВКА" В.К. "НОВИ БЕОГРАД
11 АПРИЛ".
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Систем одигравања:
Прва А лига ће се играти у два дела: 1. Лигашки део, 2. Плеј аут
Лигашки део:
Лигашки део ће се играти по двоструком бод систему (укупно 14 кола) где сви
клубови учесници морају одиграти међусобне утакмице као домаћин и као гост.
Након одиграних 14 кола и постигнутог пласмана у лигашком делу, клубови који
остваре пласман на 1. 2. и 3. место пласирће се у Супер лигу, а клуб који оствари
пласман на 8. место ће у такмичарској сезони 2019/2020 наступати у Првој Б лиги,
док ће клуб који оствари пласман на 7. место играти у Плеј ауту.
Календар такмичења - Лигашки део:
12.10.2019. - Прво коло, 19.10.2019. - Друго коло, 26.10.2019. - Треће коло,
02.11.2019. - Четврто коло, 09.11.2019. - Пето коло, 16.11.2019. - Шесто коло,
23.11.2019. - Седмо коло, 01.02.2020. - Осмо коло, 08.02.2020. - Девето коло,
15.02.2020. - Десето коло, 22.02.2020. - Једанаесто коло, 29.02.2020. - Дванаесто коло,
07.03.2020. - Тринаесто коло, 14.03.2020. - Четрнаесто коло.
Плеј аут:
Клуб који заузме 7. место након Лигашког дела играће против клуба који заузме 2.
место у Првој Б лиги у Плеј ауту по принципу А7. - Б2. на две победе. Прва и
евентуална трећа утакмица се игра код клуба А7. а друга утакмица се игра код клуба
Б2.
Клуб победник плеј аут утакмице оствариће право да у сезони 2019/2020 игра у
Првој А лиги.
Плеј аут:
28.03.2020., 04.04.2020., 11.04.2020.
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Прва Б лига
Клубови учесници:
В.К. "СИНГИДУНУМ", П.В.К. "ЖАК", В.К. "РАСИНА", В.К. "ТЕНТ", В.К. "ДОРЋОЛ",
В.К. "ПАЛИЛУЛА", В.К. "ВАЛИС", В.К. "НБГ ВУКОВИ", В.К. „ПРОЛЕТЕР“,
В.К. "МЛАДОСТ", В.К. ВИНД СПОРТ“.
Напомена : В.К. "МЛАДОСТ" - Панчево и В.К. ВИНД СПОРТ“ - Панчево су учесници
Прве Б лиге на основу усвојене молбе, коју су упутила оба клуба, од стране ВСС дана
26.08.2019. године.
Систем одигравања:
Прва Б лига ће се играти у 3 дела:
1. Лигашки део
2. Утакмице по групама 1. - 6. место и 7. - 11. место
3. Плеј аут
Лигашки део:
Првенство се игра по једноструком бод систему (укупно 11 кола) где сви клубови
учесници морају одиграти међусобне утакмице у групи као домаћин или као гост
према распореду у следећим терминима:.
12.10.2019. - Прво коло, 19.10.2019. - Друго коло, 26.10.2019. - Треће коло,
02.11.2019. - Четврто коло, 09.11.2019. - Пето коло, 16.11.2019. - Шесто коло,
23.11.2019. - Седмо коло, 30.11.2020. - Осмо коло, 01.02.2020. - Девето коло,
08.02.2020. - Десето коло, 15.02.2020. - Једанаесто коло,
Утакмице по групама за пласман 1. - 6. и 7. - 11. места:
Екипе које, након лигашког дела, заузму места 1. - 6. формираће групу која игра од 1.
- 6. места а екипе које, након лигашког дела, заузму места 7. - 11. формираће групу од
7. - 11. места.
У делу такмичења по групама од 1.- 6. и 7. - 11. места екипе учеснице ће у обе групе
одиграти међусобне утакмице у оквиру своје групе по принципу да је у свакој
утакмици домаћин екипа која је у лигашком делу била гост а освојени бодови и
постигнути голови у међусобним утакмицама у лигашком делу преносе се у
такмичење по групама 1. - 6. и 7. - 11. места.
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Утакмице по групама 1. - 6. и 7. - 11. место се играју у терминима:
22.02.2020. - Прво коло, 29.02.2020. - Друго коло, 07.03.2020. - Треће коло,
14.03.2020. - Четврто коло, 21.03.2020. - Пето коло.
Пласман који остваре екипе у групи 1. - 6. место сматра се као коначан. Пласман који
остваре екипе у групи 7. - 11. место сматра се као коначан (најбоље пласирана екипа
је освојила 7. место а најлошије пласирана екипа је освојила 11. место).
Последице пласмана:
- Екипа која освоји 1. место је директан учесник Прве А лиге у сезони 2020/2021
- Екипа која освоји 2. место је учесник Плеј аута у којем се састаје са екипом А7
- Екипа која освоји 11. место је учесник Друге лиге Србије 2019/2020
- Све остале екипе стичу право такмичења у Првој Б лиги 2020/2021
Термини одигравања Плеј аута су:
28.03.2020., 04.04.2020., 11.04.2020.

Куп Србије 2019/2020
Право учешћа у Купу Србије имају сви клубови који изврше пријаву за учешће.
У односу на број пријављених клубова формираће се „шешири“ у којима ће се
налазити по 4 клуба према пласману из Првенства Србије 2018/2019.
- У случају да буде пријављено до 4 клуба, играће се само Фајнал фор.
- У случају да буде пријављено од 5 – 8 клубова, играће се 1/4 финалне утакмице у
којима ће се састати клубови из 1. са клубовима из 2. „шешира“
Парови и домаћини 1/4 финалних утакмица биће одређени жребом а свака 1/4
финална утакмица мора дати победника. Уколико је након 4. четвртине резултат
нерешен, приступиће се извођењу петераца у складу са Правилима Ватерполо игре.
Победници 1/4 финалних утакмица остварују пласман на Фајнал фор.
- У случају да буде пријављено 9 – 12 клубова играће се 1/8 финалне утакмице у
којима ће се састати клубови из 2. са клубовима из 3. „шешира“.
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Парови и домаћини 1/8 финалних утакмица биће одређени жребом а свака 1/8
финална утакмица мора дати победника. Уколико је након 4. четвртине резултат
нерешен, приступиће се извођењу петераца у складу са Правилима Ватерполо игре.
Победници 1/8 финалних утакмица остварују пласман у 1/4 финале.
- У случају да буде пријављено 13 – 16 клубова играће се 1/16 финалне утакмице у
којима ће се састати клубови из 3. са клубовима из 4. „шешира“.
Парови и домаћини 1/8 финалних утакмица биће одређени жребом а свака 1/8
финална утакмица мора дати победника. Уколико је након 4. четвртине резултат
нерешен, приступиће се извођењу петераца у складу са Правилима Ватерполо игре.
Победници 1/16 финалних утакмица остварују пласман у 1/8 финале.
Календар такмичења:
1/16 финала - 16.10.2019.
1/8 финала - 30.10.2019.
1/4 финала - 06.11.2019.
Фајнал фор - 30.11. - 01.12.2019.
Пријаве за учешће у Купу и потврду учешћа у Првенству Србије 2019/2020 је
неопходно извршити, најкасније до уторка, 10.09.2019. године, путем дописа на
адресу електронске поште:
dejan.perisic@swpf.net
Право учешћа у такмичењима ВСС имаће само клубови са уредно издатом
дозволом-лиценцом за такмичења ВСС 2019/2020.
О процедури издавања исте бићете благовремено обавештени.
Напомињем вам да је за учешће у Купу и Првенству Србије 2019/2020
неопходно да свеки играч, уз издату регистрациону легитимацију за свој клуб
од стране РК ВСС, поседује и Лиценцу коју издаје ТК ВСС.
У складу са члановима 37. и 55. Правилника о статусу, регистрацији и праву
наступа ВСС, од дана 23.04.2019. године а позивом на одредбе Закона о Спорту
Републике Србије, сви Уговори и евентуални Анекси уговора морају бити
оверени у складу са Законом, односно код Нотара.
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У противном, Уговори и евентуални Анекси уговора који нису оверени у складу
са Законом, код Нотара, неће се сматрати важећим и играчу, за којег клуб
приложи Уговор и евентуални Анекс уговора који није оверен у складу са
Законом, и таквом играчу неће бити издата Лиценца до испуњења наведених
Законских услова за оверу Уговора и евентуалног Анекса уговора.
Потребна документација за Лиценцирање играча код ТК ВСС је следећа:
- Списак играча за лиценцирање са бројем регистрационе легитимације за клуб
- 1 фотографија
- Уговор, закључен између Клуба и Играча, за све играче који се лиценцирају (за
малолетна лица обавезан је потпис родитеља или старатеља на Уговору), оверен у
складу са Законом код Нотара
- Анекс уговора, у колико је закључен између Клуба и Играча, (за малолетна лица
обавезан је потпис родитеља или старатеља на Уговору), оверен у складу са Законом
код Нотара
- Копија пасоша за играче који нису држављани Републике Србије
РЕГИСТРАЦИЈА НОВИХ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА СТАРИХ ИГРАЧА ЗА КЛУБ
У складу са чланом 15. Правилника, сви клубови су дужни извршити
регистрацију нових играча и извршити пререгистрацију старих играча у року
од 30 дана од завршетка прелазног рока, односно до 20.09.2019. године, како
ти играчи не би имали статус слободних играча.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИГРАЧА КОЈИ ИГРАЈУ У КЛУБОВИМА УЧЕСНИЦИМА РВЛ
Сви клубови учесници Регионалне ватерполо лиге су дужни доставити
документацију за лиценцирање играча до 13.09.2019. године као последњег
дана пријаве играча за учешће у Регионалној ватерполо лиги 2019/2020. Играч
који је лиценциран за клуб учесник Регионалне ватерполо лиге 2019/2020 неће
моћи да буде истовремено лиценциран ни за један други клуб учесник Прве А
или Прве Б лиге.
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ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ИГРАЧА КОЈИ ИГРАЈУ У КЛУБОВИМА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ
У складу са чланом 55. Правилника о статусу, регистрацији и праву наступа
играча ВСС, а обзиром на почетак такмичења дана 12.10.2019. године,
последњи рок за достављање документације за Лиценцирање играча је
02.10.2019. године за све клубове учеснике Прве А и Прве Б лиге Првенства
Србије 2019/2020 за сениоре као и клубове учеснике Купа Србије 2019/2020 за
сениоре који нису учесници Регионалне ватерполо лиге.
Срдачно вас поздрвљам и по приспећу ваших пријава обавестићу Вас о свим даљим
радњама везаним за организацију и спровођење такмичења у сезони 2019/2020.
Дејан Перишић с.р.
Комесар за такмичења ВСС

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДАТУМА И РОКОВА
10.09.2019. - Крајњи рок за пријаву учешћа у Купу и Првенству Србије 2019/2020
13.09.2019. - Крајњи рок за пререгистрацију и лиценцирање играча клубова
учесника РВЛ 2019/2020
20.09.2019. - Крајњи рок за пререгистрацију играча свих клубова чланова ВСС за
сезону 2019/2020 (осим играча који су лиценцирани за клубове учеснике РВЛ)
02.10.2019. - Крајњи рок за лиценцирање играча клубова учесника Прве А и Прве Б
лиге
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