
 

 

 

Organizator: 

Bowling Savez Srbije 

 

Mesto i termin održavanja: 

biće pravovremeno objavljeno na web sajtu BSS-a 

 

Kontakt: 

www.bowlingsavezsrbije.com 

office@bowlingsavezsrbije.com 

 

Naĉin prijavljivanja: 

Web: www.bowlingtournament.eu 

e-mail: office@bowlingsavezsrbije.com 

telefon: 

 

 

 

UĈESNICI: 

Juniorsko prvenstvo Srbije je otvoreno za sve igraĉe mladje od 18 godina oba 

pola koji imaju državljanstvo Republike Srbije. 

Kotizacija za ovaj turnir se ne plaća. 



SISTEM TAKMIĈENJA I PRAVILA: 

Svaki igraĉ igra 6 igara u svom kvalifikacionom squad-u na paru staza. Maksimalan 

broj igraĉa po paru staza je ĉetiri. 

Nakon svake odigrane igre, igraĉi na levim stazama pomeraju se dve staze ulevo, dok 

se igraĉi na desnim stazama pomeraju dve staze udesno. 

Ĉetiri igraĉa sa najboljim rezultatom u kvalifikacijama plasiraće se u finalni deo. 

U sluĉaju istovetnog rezultata bolje je plasiran igraĉ sa većom poslednjom igrom. 

Finalni deo prvenstva igraće se po “Stepladder” sistemu ukupan zbir oborenih ĉunjeva 

iz dva meĉa. Ĉetrvrtfinalni duel igraće ĉetrvrtoplasirani igraĉ protiv trećeplasiranog. 

Pobednik će se plasirati u polufinale gde će igrati sa drugoplasiranim. Pobednik ovog 

duela igraće u finalu sa prvoplasiranim za titulu Juniorskog prvaka Srbije. 

U finalnim meĉevima igraju se pojedinaĉni dueli u formi dve igre per-lane, na ukupan 

zbir oborenih ĉunjeva. 

U sluĉaju nerešenog rezultata baca se još jedan hitac na pune pinove i po potrebi hitac 

se ponavlja sve do dobijanja konaĉnog pobednika. 

 

 

PROPOZICIJE: 

Juniorsko Prvenstvo Srbije igra se po osnovnim pravilima bowling sporta koja su 

dostupna na web sajtu BSS-a. 

Oil pattern – Bowling centar domaćin priprema i ulji staze pre svakog squada i faze sa 

unapred odreĊenim patternom. Oil pattern će biti sportskog karaktera i biće objavljen 

na sajtu BSS-a nekoliko dana uoĉi prvenstva. 

U sluĉaju spornih situacija na stazama ili nedoumice oko tumaĉenja pravila, konaĉnu 

odluku donosi supervizor prvenstva. 

 

 

 

NAGRADE: 

I mesto – pehar + medalja 

II mesto – pehar + medalja 

III mesto – pehar + medalja 

 

 

 



Napomena: 
O svim stvarima koje se tiĉu regularnosti takmiĉenja brinuće i donosiće odluke 

troĉlana takmiĉarska komisija koja će biti imenovana od strane UO BSS-a. Sve 

uoĉene nepravilnosti mogu se u vidu žalbe dostaviti ovoj komisiji u pisanoj formi. 

SVE ODLUKE KOJE BUDU DONESENE KAO DOPUNA ILI IZMENA OVOG 

PRAVILNIKA BIĆE OBJAVLJENE NA WEB SAJTU SAVEZA ĈIME POSTAJU 

PUNOVAŽNE 
 

Kontakt osoba : 

Nemanja Sarić 

e-mail : nemanja.saric@ubs-asb.com 
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