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КЛУБОВИМА УЧЕСНИЦИМА 
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2018/2019 ЗА СЕНИОРКЕ 
 
 
Предмет: Календар и систем такмичења, позив на састанак клубова у ВСС 
 
 
 
Поштовани, 
 
На основу пријава за такмичење овим путем вас обавештавам да су учесници 

Првенства Србије 2018/2019 за сениорка следећи клубови: 
 
ЖВК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА, ВК ПАЛИЛУЛА, ВК ВОЈВОДИНА, ВКД ТАШ 2000,  

 ВК ВРАЧАР, ВК СЕНТА.   
 
На основу плана и програма рада Националних селекција Србије и одлуке СС 

ВСС, овим путем вас обавештавам о систему и календару такмичења. 
 
Систем такмичења: 
Такмичење ће бити одиграно у два дела, Лигашки део и Плеј оф. 
 
Лигашки део ће се одиграти по двоструком бод систему, где сви клубови 

учесници морају одиграти међусобне утакмице као домаћин и као гост, укупно 10 
кола. 

 
Плеј оф ће бити одигран по принципу полуфинала и финала. У полуфиналу се 

састају клубови 1. - 4. и 2. - 3. Играју се две утакмице и клубови који остваре бољи 
збирни резултат у две утакмице ће се пласирати у финале а клубови који остваре 
лошији збирни резултат ће играти утакмицу за треће место. У првим утакмицама 
домаћини су клубови 3. и 4. а у другим утакмицама клубови 1. и 2. 
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У финалу и утакмици за треће место систем одигравања је исти као и у 

полуфиналу. Биће одигране две утакмице, прва код лошије пласираног клуба у 
лигашком делу а друга код боље пласираног клуба. Клубови који остваре бољи 
збирни резултат након две утакмице освојиће Прво и Треће место а клубови са 
лошијим збирним резултатом освојиће Друго и Четврто место. 

 
Календар такмичења: 
Лигашки део 
16.03.2019. - Прво коло, 17.03.2019. - Друго коло, 06.04.2019. - Треће коло, 

07.04.2019. - Четврто коло, 13.04.2019. - Пето коло, 14.04.2019. - Шесто коло, 
11.05.2019. - Седмо коло, 12.05.2019. - Осмо коло, 18.05.2019. - Девето коло, 
19.05.2019. - Десето коло. 

 
Плеј оф:  
01.06. 2019. и 02.06.2019. - Полуфиналне утакмице 
08.06.2019. и 09.06.2019. - Утакмице Финала и за Треће место 
 
Овим путем вас обавештавам да ће ово такмичење бити одиграно по 

важећим Ватерполо правилима, на основу одлуке СС ВСС са седнице одржане 
дана 31.01.2019. године. Примена нових Ватерполо правила у сениорској 
конкуренцији ће почети од сезоне 2019/2020. 

 
Позивам вас на састанак представника клубова учесника Првенства 

Србије 2018/2019 са предс тавницима ВСС који ће бити одржан дана 12.02.2019. 
године (Уторак) у ВСС (Београд, Сметанина 2) са почетком у 12.00 часова. 

Обзиром на важност састанка молим вас да истом присуствује и 
представник вашег клуба. 

 
Срдачан поздрав, 
 
Дејан Перишић  с.р. 
Комесар за такмичења ВСС 




