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ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА КУП НОВОГ САДА 
 ПОЈЕДИНАЧНО КУП ТАКМИЧЕЊЕ ЗА ПИОНИРКЕ, ПИОНИРЕ, КАДЕТКИЊЕ И 

КАДЕТЕ. 
 
Стручни савет КСС и Управни одбор КСС, у интересу развоја младих куглашких нада, усвојили су у 
календару такмичења за 2020/2021. годину и надаље појединачна куп такмичења за пионирке, 
пионире, кадеткиње и кадете. 
Одржаће се 6 појединачних купова градова после чега ће из сваке категорије по 8 најуспешнијих 
такмичара одиграти ПОЈЕДИНАЧНИ КУП СРБИЈЕ за 2020/2021. годину. Уколико у појединој 
категорији нема 8 такмичара-ке на најмање 3 (три) купа финале ће играти четири боље 
пласирана тракмичара-ке. 
Такмичења ће се одвијати у кадетској и пионирској конкуренцији подељено по категоријама и то: 
         Старији кадети и кадеткиње    –  рођени  01.07.2002. – 30.06.2004. 
         Млађи кадети и кадеткиње       –  рођени  01.07.2004. – 30.06.2006.  
         Пионири и пионирке                  –  рођени  01.07.2006. – 30.06.2011. 
                   

Старији и млађи кадети ће играти куглама пречника 16 цм (стандардне кугле), а пионири куглама 
пречника 15 цм. 
Бодовање на 6 купова градова одвијаће се по следећем систему: 
 
 

1. место – 25 бодова 2. место – 20 бодова 3. место – 16 бодова 
4. место – 12 5. место – 9  6. место – 7 
7. место – 6 8. место – 5  9. место – 4 
10. место – 3  11. место – 2  12. место – 1   

 

Шести последњи квалификациони КУП ће се играти на куглани „Алимента“ у Новом Саду, и то у 
терминима 08/09/15/16.05.2021. године. 
Пријаве за све категорије се примају до четвртка 06. маја на адресу Чуквас Мирко, телефони 
025/420-900 или 064/209-77-46 као и електронска адреса cukvasmi@mts.rs. 
Распоред ће бити објављен до петка 07. маја. 
У пријави обавазно назначити особу за контакт са електронском адресом за 
слање даљих информација за КУП такмичење. 
Трошкове куглане сносиће Куглашки савез Србије. Судије ће, за наше младе такмичаре, судити без 
надокнаде.  
Уколико клуб пријави одређен број такмичара, а на такмичење не доведе исте неће моћи на 
следећем КУПУ наступити док не измири обавезе од 500,00 динара по такмичару који није 
наступио. 
За најуспешније такмичаре појединог Купа града у свакој категорији КСС ће обезбедити пехар за 
победника Купа града и медаље за три првопласирана такмичара. На појединачном Купу Србије 
савез ће обезбедити пехаре и медаље за три најбоље пласирана такмичара у свакој категорији. 
 

 
Београд, 03.05.2021. године К С С 
 
Термини за наступ:  
Субота 08.05. од 10,00 до 16,00 сати 
Недеља 09.05. од 10,00 до 16,00 сати 
Субота 15.05. до 14,30 сати 
Недеља 16.05. од 9,00 до 19,00 сати 
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