
СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ  СРБИЈЕ 

АНЕКС ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА У СУПЕР И ПРВИМ 
ЛИГАМА У СЕЗОНИ 2018/2019 

              

     Члан 1.      

Седиште Супер лига за мушкарце и жене је у СТСС, Страхињића Бана 73а, Београд. 

Седиште Прве лиге за мушкарце је РСТСН, Бранка Миљковића 1, Ниш. 

Седиште Прве лиге за жене је у СТСВ, Масарикова 25, Нови Сад. 

               

СУПЕР ЛИГЕ           
             
 Супер лиге у такмичарској сезони 2018/2019 сачињавају следеће екипе:   
             
 супер лига за мушкарце       супер лига за жене  

   

1 БАНАТ - Зрењанин                1    ОБИЛИЋ  АЛЕВА– Нови Кнежевац 

2 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА - Београд               2    НОВИ САД – Нови Сад  

3 СТЕНЕС - Зрењанин               3     ПАНОНИЈА - Нови Сад 

4 АДА - Ада                            4     ТСЦ - Бачка Топола  

5 ПОЖАРЕВАЦ - Пожаревац              5      НС 2011 - Нови Сад   

6 СПАРТАК - Суботица                6    СЕНТА – Сента  

7 ТЕМЕРИН - Темерин                7    ВРШАЦ - Вршац  

8 БАЧКА ПАЛАНКА - Бачка Паланка              8    ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Београд 

9 РАДНИЧКИ  - Нови Сад               9    ВОЈВОДИНА – Нови Сад 

10 ПАРТИЗАН - Београд              10   ЈОСИП КОЛУМБО - Ниш  
             

           

     Члан 2.        

Лиге се играју по двоструком бод систему - систему "свако са сваким", гост/домаћин. Игра се 18 

(осамнаест) кола према усвојеном Календару такмичења СТСС. 



На крају лигашког такмичења 4 (четири) првопласиране екипе стичу право учешћа у плеј оф 

такмичењу, чији победник постаје сениорски екипни првак државе за текућу такмичарску сезону. 

Треће место осваја она од екипа које су изгубиле у оквиру полуфиналног такмичења, која је била 

боље пласирана у лигашком делу такмичења.       

Први полуфинални пар плеј оф такмичења чине првопласирана и четвртопласирана екипа из 

лигашког дела такмичења.           

Други полуфинални пар чине другопласирана и трећепласирана екипа из лигашког дела 

такмичења.  

Победници полуфиналних такмичења играју финале плеј оф такмичења, а победник финалног 

такмичења постаје сениорски екипни првак државе за текућу сезону.     

У оквиру полуфиналних и финалних такмичења у оквиру плеј оф-а играју се две или три 

утакмице, у зависности од резултата прве две утакмице.      

У плеј оф утакмицама домаћин прве и евентуалне треће утакмице је екипа која је била боље 

пласирана у оквиру лигашког такмичења. Домаћин друге утакмице је слабије пласирана екипа у 

оквиру лигашког такмичења.  

Свако од кола у оквиру плај оф такмичења се игра док једна од екипа не победи две утакмице. 

Члан 3. 

Деветопласирана и десетопласирана екипа у коначном пласману Супер лиге прелазе у нижи ранг 

такмичења, у Прву лигу.          

У Супер лигу пласирају се 2 (две) најбоље пласирана екипе из Прве лиге.   

Уколико се нека екипа из СУПЕР лиге не пријави, Лига се попуњава трећепласираним екипом из 

ПРВЕ лиге и тако редом.          

Члан 4. 

ПРВЕ ЛИГЕ 



Прве лиге у мушкој и женској конкуренцији, у такмичарској сезони 2018/2019 сачињавају следеће 
екипе:             

             

  прва лига за мушкарце      прва лига за жене  
             

     

1 ЖЕЛЕЗНИЧАР - Ниш    1 ВОЈВОДИНА  2011 - Нови Сад 
              
2 СПАРТАК - Дебељача    2 ЧОКА  - Чока    
              
3 СПАРТАК СТОСС - Суботица  3  ФЛИП  - Нови Сад    

            
4 ВОЈВОДИНА 2011 - Нови Сад  4 ДОБАНОВЦИ - Добановци  
           
5  МЕДИЈАНА  - Ниш    5 РАПИД - Николинци   
              
6 ГАЛАДСКА - Кикинда   6 УНИРЕА - Уздин   

             
7 ПАНОНИЈА - Нови Сад   7 ПОЖЕГА - Пожега   

             
8 УНИРЕА - Уздин    8 БАРАЈЕВО - Барајево   
              
9 ОБИЛИЋ АЛЕВА - Нови Кнежевац  9 ДОМБОШ - Мали Иђош  
            
10 ТСЦ - Бачка Топола    10 СТОНИ - Ниш    
             

   
     Члан 5.       
              

Лиге се играју по двоструком бод систему - систему "свако са сваким", гост/домаћин. Игра се 18 

(осамнаест) кола према усвојеном Календару такмичења СТСС.  

Утакмице супер и првих лига Србије играју се по систему до 4 победе од 7 могућих партија. 

Партије се играју на 3 (три) добијена сета. 

Домаћа, односно првоименована екипа има поставу "А". Партије се играју по следећем распореду: 

А-Y, Б-X, Ц-Z, А-X, Ц-Y, Б-Z, ПАР – ПАР       

     Члан 6.       
              

У СУПЕР ЛИГУ се пласирају по две екипе које у свакој од лига дефинисаних чланом 3. Овог 

Анекса освоје прво и друго место. Уколико нека од екипа које су оствариле право пласмана у 

СУПЕР ЛИГУ одустане од преласка у виши ранг СУПЕР ЛИГА се попуњава треће пласираном 

екипом и тако редом. 



 

 

Члан 7. 

Из Прве лиге испадају по 2 (две) најслабије пласиране екипе, односно екипе које на крају 

лигашког тамичења заузму девето и  десето место.       

Лига се попуњава са две екипе које се на баражном турниру за попуну Прве лиге (првопласиране и 

другопласиране екипе из Друге лиге група Север, Центар и Југ и лиге Косова) изборе пласман на 

1.и 2. место.           

Уколико се нека од екипа, која је стекла право такмичења у Првој лиги не пријави, или 

својимпласманом евентуално пређе у Супер лигу, лига се попуњава са трећепласираном екипом са 

баражног турнира и тако редом.       

Уколико број екипа са баражног турнира није довољан за попуну прве лиге, организоваће се 

допунски баражни турнир на коме право учешћа има по једна екипа из других лига Србије (лиге 

Север, Центар , Југ и Косово).          

Члан 8. 

Две екипе истог клуба не могу учествовати у такмичењу у истој лиги у текућој такмичарској 

сезони. Уколико две екипе истог клуба остваре право на учешће у истој лиги, друга екипа клуба 

прелази у лигу за један ранг нижу,уз право клуба да друга екипа одустане од такмичења.  

             

      Члан 9.      

Клубови су дужни да пријаве тачно време одигравања утакмица, и то:    

- петком од 17.00 часова         

- суботом између 10 и 20 часова,     

- недељом између 10 и 20 часова.         

О захтеву за промену термина утакмице клуб домаћин је дужан да обавести гостујућу екипу и 

делегиране судије.          



У случају непоступања по одредбама овог члана клуб домаћин подлеже одредбама чланова 8 - 10 

Анекса о казнама.           

         

Члан 10. 

 Минимални услови за одигравање утакмица лигашког дела супер и првих лига су:    

- гледалиште мора бити одвојено од борилишта најмање два метра;  

- температура у сали не сме бити мања од 15 Ц;        

- простор за игру (ринг-борилиште) мора бити величине 10 x 5 м, или већи, а дозвољена висина је 

најмање 4 м. од пода;            

- осветљење у било којој тачки унутар борилишта мора бити најмање 400 лукса.  

Проверу испуњавања минималних услова врши судија чији су мерни инструменти једино 

меродавни  за утврђивање истих. У случају да наведени услови нису испуњени, утакмица се НЕЋЕ 

одиграти а одлуку о томе доноси судија.       

Минимални услови за одигравање утакмица утакмица плеј оф утакмица супер лига су:  

- гледалиште мора бити одвојено од борилишта најмање два метра     

              

- борилиште може бити ограђено само помичним преградама; не може бити ограђен чврстим 

препрекама (зид и слично),           

- температура у сали не сме бити мања од 16 Ц.       

- простор за игру (ринг-борилиште) мора бити величине 12 x 6 м, или већи, а дозвољена висина је 

најмање 4 м. од пода.            

- осветљење у било којој тачки унутар борилишта мора бити најмање 600 лукса.  

Проверу испуњавања минималних услова врши судија чији су мерни инструменти једино 

меродавни  за утврђивање истих. У случају да наведени услови нису испуњени, утакмица се НЕЋЕ 

одиграти а одлуку о томе доноси судија.        

     Члан 11.       
              

За све сусрете судије делегира регионална Судијска комисија. Судија може бити из места клуба 

домаћина.         



Утакмицу не може судити судија који је играч или члан управе било којег од клубова.  

У плеј оф делу такмичења за столом суде двоје судија  који не могу бити из места клуба који је 

домаћин утакмице.          

Судије морају имати звање најмање Национални судија.      
             
       

             
             

      СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ   
             

    

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             

             
             



             
      


