
На основу члана 44, Статута Стонотениског савеза Србије, Извршни одбор 
Стонотениског савеза Србије на седници  одржаној дана 07.09.2018 донео је следећи 

 

П Р А В И Л Н И К 
О РАНГ ЛИСТАМА СТОНОТЕНИСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1 

Ранг листе које се израђују у оквиру система такмичења Стонотениског савеза Србије 
(у даљем тексту СТСС) су: 

- Државне ранг листе 
- Ранг листе екипних сениорских лигашких такмичења 

 
2. ДРЖАВНЕ РАНГ ЛИСТЕ 

Члан 2 

Државне ранг листе се израђују посебно за сваку од категорија које се налазе у систему 
такмичења СТСС и то: 

- Млађи кадети/кадеткиње 
- Кадети/кадеткиње 
- Јуниори/јуниорке 
- Сениори/сениорке 

Члан 3 

На државним ранг листама рангирају се играчи и играчице држављани Републике 
Србије који су регистровани у складу са Регистрационим правилником СТСС. 

Право да буду рангирани на државним ранг листама имају играчи и играчице 
држављани Републике Србије који су регистровани за иностране клубове под условом 
да наступе на најмање једном такмичењу у организацији СТСС или уз образложен 
захтев поднет Такмичарској комисији СТСС. 

Члан 4 

Играчи и играчице страни држављани који су регистровани у складу са 
Регистрационим правилником СТСС и који наступају за клубове у Републици Србији 
не могу бити рангирани и не могу се налазити на државним ранг листама СТСС. 

Члан 5 

У категоријама: млађих кадета (кадеткиња), кадета (кадеткиња), јунира (јуниорки) за 
Ранг листу СТСС вреднују се резултати остварени у току такмичарске сезоне од 01.јула 
исте године до 30.јуна наредне године. 



У категоријама сенира и сениорки за Ранг листу вреднују се резултати остварени у току 
једне календарске године од 01.јануара до 31. децембра исте године. 

2.1. ПОМОЋНЕ ДРЖАВНЕ РАНГ ЛИСТЕ 

Члан 6 

Државне ранг листе у свим категоријама наведеним у чл.2 овог Правилника се 
објављују после сваког одиграног такмичења. 

Такве ранг листе имају назив Помоћне ранг листе. 

Бодови остварени у Супер лиги се додају такмичарима који се налазе на ранг листи 
након завршетка лигашког дела такмичења, након завршетка плеј офа и непосредно пре 
закључења коначне државне ранг листе. 

2.2. КОНАЧНЕ ДРЖАВНЕ РАНГ ЛИСТЕ 

Члан 7 

Коначне ранг листе у категоријама млађих кадета (кадеткиња), кадета (кадеткиња), 
јунира (јунуорки) морају бити објављене на крају такмичарске сезоне а најкасније до 
01. јула сваке године. 

Таква ранг листа има назив коначна ранг листа за такмичарску сезону у категорији у 
којој су се такмичења одвијала. 

Коначна ранг листа у категоријама сениора и сениорки морају бити објављене на крају 
календарске године а најкасније до 31. децембра сваке године. 

Таква ранг листа има назив коначна ранг листа за календарску годину у којој су се 
такмичења одвијала. 

2.3. СИСТЕМ ИЗРАДЕ ДРЖАВНЕ РАНГ ЛИСТЕ 

Члан 8 

За државне ранг листе СТСС у свим категоријама наведеним у члану 2 овог 
Правилника бодују се она појединачна такмичења која испуњавају услове предвиђене 
Правилником о организацији такмичења СТСС а која је Такмичарска комисија СТСС 
уврстила у календар такмичења СТСС као бодовне турнире за Државне ранг листе. 

Члан 9 

Појединачно првенство Србије и ТОП такмичења најбољих играча и играчица Србије у 
свакој од категорија наведених у члану 2 овог Правилника обавезно се бодују за укупан 
број бодова на Државној ранг листи без обзира на остварене резултате на тим 
такмичењима. 

Члан 10 

За Државну ранг листу у категоријама сениора и сениорки бодују се: 

- Државно првенство 
- ТОП такмичење најбољих играча Србије 
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- 2 турнира А класе 
- Супер лига Србије (за сваку остварену победу – 5 бодова) 

Приликом обрачуна броја бодова у категоријама сениора и сениорки рачунају се 
остварени резултати на свим турнирима. 

Члан 11 

За Државну ранг листу у категоријама млађих кадета/каадеткиња, кадета/кадеткиња, 
јуниора/јуниорки бодују се : 

- Државно првенство - појединачно 
- ТОП такмичење најбољих играча Србије 
- 3 турнира А класе 
- Новогогодишњи турнир 
- Државна првенства - екипно 

Приликом обрачуна броја бодова у категоријама млађих кадета/кадеткиња, 
кадета/кадеткиња, јуниора/јуниорки рачунају се остварени резултати на свим 
турнирима. 

2.4. СИСТЕМ БОДОВАЊА ЗА ДРЖАВНЕ РАНГ ЛИСТЕ 

Члан 12 

Почетно стање бодова на Државним ранг листама у категоријама млађих 
кадета/кадеткиња, кадета/кадеткиња, јуниора/јунирки се добија на основу стања на 
коначној Државној ранг листи од претходне сезоне. 

Почетно стање бодова на Државним ранг листама у категоријама сениора и сениорки се 
добија на основу стања на Државној ранг листи од претходне календарске године. 

Бодови на основу стања на коначној Државној ранг листи претходне сезоне бришу се 
после одигравања првог турнира који се бодује за Државну ранг листу за сваку од 
категорија наведених у члану 2 овог Правилника. 

Члан 13 

- Бодови освојени на појединачним првенствима Србије се додељују на основу 
колоне у табели 1 – Првенство Србије; 

- Бодови освојени на ТОП турнирима се додељују на основу колоне у табели 1 – 
ТОП турнири; 

- Бодови освојени на турнирима А класе се додељују на основу колоне у табели 
број 1 – А турнири; 

- Бодови за Новогодишњи турнир се додељују на основу колоне у табели број 1 – 
Новогодишњи турнир; 

- За сваку победу на екипним државним првенствима играч/играчица осваја 5 
(пет) бодова. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТАБЕЛА БР. 1 

Првенство 
Србије 

ТОП 12 А турнир Новогодишњи          
турнир 

1 375 1 325 1 250 1 300 

2 293 2 238 2 200 2 220 

¾ 199 3 186 ¾ 150 ¾ 170 

5/8 123 4 162 5/8 100 5/8 110 

9/16 76 5 152 9/16 60 9/16 70 

17/32 47 6 142 17/32 35 17/32 40 

33/64 29 7 132 33/64 15 32/64 20 

Пуг 18 8 122 Пуг 5 Пуг 10 

9 87     

10 82 

11 77 

12 72 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда 

 

 

ТАБЕЛА БР.2 

 

 

1 Прво место 

2 Друго место 

¾ Пласман у полуфинале 

5/8 Пласман у четвртфинале 

9/16 Пласман у осмину финала 



17/32 Пласман у шеснаестину финала 

33/64 Пласман међу 64 

Пуг Победа у групи (који нису прошли групу) 

 

Члан 14 

Играчи и играчице пласирани до 500.места на Светским ИТТФ сениорским ранг 
листама, као и играчи и играчице пласирани до 30. места на Европским ЕТТУ 
јуниорским и кадетским ранг листама, стичу право да на Државној ранг листи буду 
рангирани испред осталих играча и играчица, без обзира на број освојених бодова 
према табели бр.1. 

3. РАНГ ЛИСТЕ ЕКИПНИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГАШКИХ ТАКМИЧЕЊА 

Члан 15 

Ранг листе екипних лигашких такмичења у категорији сениора и сениорки воде се и 
израђују посебно за сваку од лига која се налази у систему такмичења СТСС и то: 

- Супер лига Србије 
- Прве лиге Србије 
- Друге лиге Србије 
- Регионалне лиге 
- Зонске лиге 

Члан 16 

Право да буду рангирани на ранг листама екипних лигашких такмичења у категоријама 
сениора и сениорки имају сви играчи и играчице држављани Републике Србије који су 
регистровани у складу са Регистрационим правилником СТСС и који наступају за 
клубове на територији Републике Србије. 

Члан 17 

Играчи и играчице страни држављани који наступају за клубове у Републици Србији у 
складу са Регистрационим правилником СТСС моги бити рангирани и њихова имена се 
могу налазити на Ранг листи лиге у којима наступа клуб за који су регистровани. 

Члан 18 

Ранг листе екипних сениорских лигашких такмичења израђују се за сваку такмичарску 
сезону посебно. 

Током трајања лига наведених у члану 14 овог Правилника, после сваког одиграног 
кола руководилац такмичења је дужан да у билтену лига објави Ранг листу успешности 
играча и играчица и та Ранг листа има назив Тренутна ранг листа успешности играча 
(играчица) лиге. 



По завршетку лиге тј. одигравањем последњег кола или финала плеј офа, за 
такмичарску сезону у којој се лига одвијала, руководилац такмичења у последњем 
билтену издаје ранг листу успешности играча и играчица лиге. 

Та ранг листа има назив завршна ранг листа успешности играча (играчица) лиге за 
такмичарску сезону у којој се лига одвијала. 

 

3.1 СИСТЕМ ИЗРАДЕ И БОДОВАЊА РАНГ ЛИСТЕ ЕКИПНИХ СЕНИОРСКИХ 
ЛИГАШКИХ ТАКМИЧЕЊА 

Члан 19 

Ранг листе екипног лигашког такмичења у категорији сениора и сениорки се формирају 
на основу процента успешности за сваког играча и играчицу, а израђују се на следећи 
начин: 

- Број остварених победа се дели са укупним бројем одиграних утакмица и 
добијени количник се помножи са 100. Добијени резултат се заокружује на 
целобројну вредност. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20 

Руководилац такмичења: 

- Припрема базу података играча и клубова са јединственим идентификационим 
бројем играча 

- Евидентира постигнуте резултате на основу извештаја врховног судије 
такмичења 

- Уноси резултате у базу података са додељеним бодовима 
- Врши калкулацију освојених бодова и израђује ранг листе за све предвиђене 

категорије играча 
- Објављује ранг листе на интернет страници СТСС 
- Обавља и друге послове неопходне за израду и објављивање ранг листа 

Коначну ранг листу усваја најпре Такмичарска комисија СТСС, а затим Извршни одбор 
СТСС као другостепени орган. 

Члан 21 

Објављивање државних ранг листа и ранг листа екипних сениорских лигашких 
такмичења се врши на интернет страници СТСС и Регионалних савеза. 

Члан 22 

Тумачење одредби овог Правилника даје Извршни одбор СТСС. 

Члан 23 

Овак Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 



У Београду ________________                                                                 Председник СТСС 

Александар Каракашевић 


