Број: 416/2019
Датум: 27.08.2019.
ВАТЕРПОЛО КЛУБОВИМА ЧЛАНОВИМА ВСС
РЕГИОНАЛНИМ ВАТЕРПОЛО САВЕЗИМА

Предмет:
Обавештење о календару и систему такмичења за мушке млађе такмичарске
категорије у такмичарској сезони 2019/2020

Поштовани,
Овим путем вас обавештавам да ће у такмичарској сезони 2019/2020 за мушке млађе
такмичарске категорије бити организована такмичења за следеће такмичарске
категорије према календару:
КУП СРБИЈЕ 2019/2020
Категорија
12 год. (2008. и мл.)
14 год. (2006. и мл.)
16. год. (2004. и мл.)
18. год. (2002. и мл.)
19. год. (2001. и мл.)

Крај Рег. Такм.
до 16.02.2020.
до 23.02.2020.
до 19.01.2020.
до 29.12.2019.
до 29.12.2019.

Полуфинале
29.02.-01.03.2020.
07.-08.03.2020
08.-09.02.2020.

Финале
14.-15.03.2020.
21.-22.03.2020.
22.-23.02.2020.
11.-12.01.2020.
18.-19.01.2020.

Систем играња:
1. Квалификациони турнири
Квалификациони турнири Купа се играју у организацији Регионалних савеза (ВСБ,
ВСВ, ВСЦЈЗС) и клубови се за учешће у такмичењу пријављују директно Регионалним
савезима.
Сви услови организације и одигравања Квалификационих турнира су у надлежности
Регионалних савеза као правних лица са свим правима и обавезама које из тога
проистичу.
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2. Полуфинални турнири
Полуфинални турнири се играју у организацији ВСС и на њима учествује 8 екипа које
су оствариле следећи пласман на Квалификационим турнирима и на Баражном
турниру:
ВСБ 1., ВСБ 2., ВСБ 3., ВСБ 4., ВСВ 1., ВСВ 2., ВСЦЈЗС 1., ВСЦЈЗС 2.
Редни број иза ознаке Регионалног савеза представља пласман екипе на Регионалном
Квалификационом турниру.
На Полуфиналним турнирима све екипе учеснице су подељене у две групе:
ГРУПА А
ГРУПА Б
ВСБ 1.
ВСВ 1.
ВСЦЈЗС 1.
ВСБ 2.
ВСВ 2.
ВСЦЈЗС 2.
ВСБ 4 .
ВСБ 3.
Полуфинални турнири се играју у истом термину и организатори су две екипе из
различитих група (могу се играти у два града или чак у истом граду уколико су екипе
организатори из истог града).
Све екипе у групи морају одиграти међусобне утакмице.
Екипе које освоје 1., 2. и 3. место у групама пласираће се на финални турнир на који
преносе бодове и гол разлику из утакмица које су одиграле са екипама које су се
пласирале на финални турнир.
3. Финални турнир
Финални турнир за категорије 12, 14 и 16 година се игра у организацији ВСС и на
њему учествују 6 екипа које су то право стекле пласманом на 1., 2. и 3. место у групама
на Полуфиналним турнирима.
На финалном турниру екипе играју утакмице против остале 3 екипе из друге
полуфиналне групе. Постигнути резултати, односно освојени бодови и гол разлика, на
утакмицама које су одигране против екипа учесница на полуфиналном турниру
сабирају се са постигнутим резултатима, бодовима и гол разликом, које екипе
постигну на утакмицама које одиграју на финалном турниру против екипа из друге
полуфиналне групе и на тај начин се добије коначни пласман на финалном турниру.
Што значи да се на финалном турниру играју само 3 кола са по 3 утакмице у колу.
НАПОМЕНА: За такмичарске категорије до 18 и 19 година играће се само финални
турнир где ће клубови учесници, након одиграних утакмица у групи, одиграти
утакмице за пласман по следећем принципу: А4-Б4 ѕа 7. место, А3-Б3 за 5. место, А2-Б2
за 3. место, А1-Б1 за 1. место
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 2019/2020
Категорија
Крај Рег. Такм.
12 год. (2008. и мл.)
до 14.06.2020.
14 год. (2006. и мл.)
до 21.06.2020.
16 год. (2004. и мл.)
до 10.05.2020.
18 год. (2002. и мл.)
до 07.06.2020.
19 год. (2001. и мл.)
до 21.06.2020.

Полуфинале
27.-28.06.2020.
04.-05.07.2020.
23.-24.05.2020.
21.-22.06.2020.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ 2019/2020
Категорија
Пријава
Полуфинале
11 год. (2009. и мл.)
до 01.06.2020.
21.-22.06.2020.

Финале
11.-12.07.2020.
18.-19.07.2020.
30.-31.05.2020.
27.-28.06.2020.
04.-05.07.2020.

Финале
04. – 05.07.2020.

Систем играња:
1. Квалификациони турнири
Квалификациони турнири Првенства се играју у организацији Регионалних савеза
(ВСБ, ВСВ, ВСЦЈЗС) и клубови се за учешће у такмичењу пријављују директно
Регионалним савезима.
Сви услови организације и одигравања Квалификационих турнира су у надлежности
Регионалних савеза као правних лица са свим правима и обавезама која из тога
проистичу.
2. Полуфинални турнири
Полуфинални турнири се играју у организацији ВСС и на њима учествује 8 екипа које
су оствариле следећи пласман на Квалификационим турнирима и на Баражном
турниру:
ВСБ 1., ВСБ 2., ВСБ 3., ВСБ 4., ВСВ 1., ВСВ 2., ВСЦЈЗС 1., ВСЦЈЗС 2.
Редни број иза ознаке Регионалног савеза представља пласман екипе на Регионалном
Квалификационом турниру.
На Полуфиналним турнирима све екипе учеснице су подељене у две групе:
ГРУПА А
ВСБ 1.
ВСЦЈЗС 1.
ВСВ 2.
ВСБ 4.

ГРУПА Б
ВСВ 1.
ВСБ 2.
ВСЦЈЗС 2.
ВСБ 3.
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Полуфинални турнири се играју у истом термину и организатори су две екипе из
различитих група (могу се играти у два града или чак у истом граду уколико су екипе
организатори из истог града).
Све екипе у групи морају одиграти међусобне утакмице.
Екипе које освоје 1., 2. и 3. место у групама пласираће се на финални турнир на који
преносе бодове и гол разлику из утакмица које су одиграле са екипама које су се
пласирале на финални турнир.
3. Финални турнир
Финални турнир, за такмичарске категорије 12, 14, 16 и 18-годишњака, се игра у
организацији ВСС и на њему учествују 6 екипа које су то право стекле пласманом на 1.,
2. и 3. место у групама на Полуфиналним турнирима.
На финалном турниру екипе играју утакмице против остале 3 екипе из друге
полуфиналне групе. Постигнути резултати, односно освојени бодови и гол разлика, на
утакмицама које су одигране против екипа учесница на полуфиналном турниру
сабирају се са постигнутим резултатима, бодовима и гол разликом, које екипе
постигну на утакмицама које одиграју на финалном турниру против екипа из друге
полуфиналне групе и на тај начин се добије коначни пласман на финалном турниру.
Што значи да се на финалном турниру играју само 3 кола са по 3 утакмице у колу.
НАПОМЕНА: За такмичарску категорију до 19 година играће се само финални турнир
где ће клубови учесници, након одиграних утакмица у групи, одиграти утакмице за
пласман по следећем принципу: А4-Б4 ѕа 7. место, А3-Б3 за 5. место, А2-Б2 за 3. место,
А1-Б1 за 1. место
Што се тиче Отвореног Првенства Србије 2019/2020 за такмичарску категорију до 11
година (2009. и млађи) систем такмичења ће, као и до сада, зависити од броја
пријављених екипа али је предвиђено да се игра по принципу полуфиналног и
финалног турнира као и у претходним такмичарским сезонама.
Пропозиције такмичења биће вам достављене у најкраћем року, одмах по
усвајању у складу са Статутом ВСС.
У нади да сам вас благовремено информисао, срдачно вас поздрављам.
Дејан Перишић с.р.
Комесар за такмичења ВСС
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