SUSTAV NATJECANJA
1.

2.

POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE
SENIORI 1., 2. i 3. kategorija
SENIORKE
U svakoj od tri seniorske kategorije sudjeluje po 24 natjecatelja pri
1. Sudjeluje ukupno 12 natjecateljica pri čemu izravan nastup osigurava
čemu izravan nastup osigurava 20 prvoplasiranih sa završne HPS
Masters liste, te još četvorica koji nastup osiguravaju putem dodatnih
kvalifikacija.

Ukoliko neki od natjecatelja koji je osigurao izravno pravo sudjelovanja
otkaže nastup do termina koji odredi Hrvatski pikado savez, tada se
cijela Masters lista ispod njega pomiče za jedno mjesto prema gore. To
znači da pravo sudjelovanja ostvaruje prvi igrač koji se nalazi ispod crte,
odnosno prva rezerva, kao i to da se mijenja sastav skupina.

3.

10 prvoplasiranih sa završne HPS Masters liste, te još dvije koje nastup
osiguravaju putem dodatnih kvalifikacija.

2.

3.
Ukoliko neki od natjecatelja koji je osigurao izravno pravo sudjelovanja
otkaže nastup nakon termina koji odredi Hrvatski pikado savez, a prije
početka odigravanja dodatnih kvalifikacija, tada se više ne pomiče
Masters lista, niti se mijenja sastav skupina, ved direktno na mjesto
igrača koji je otkazao upada sljededa rezerva s ukupnog poretka
masters liste i na taj se način dalje popunjavaju mjesta. Nakon što
započnu dodatne kvalifikacije više ne postoji mogudnost popunjavanja
mjesta ukoliko netko otkaže nastup, odnosno ono ostaje upražnjeno.

4.

Ukoliko neka od natjecateljica koja je osigurala izravno pravo
sudjelovanja otkaže nastup do termina koji odredi Hrvatski pikado
savez, tada se cijela Masters lista ispod nje pomiče za jedno mjesto
prema gore. To znači da pravo sudjelovanja ostvaruje prva igračica koja
se nalazi ispod crte, odnosno prva rezerva, ali i to da se mijenja sastav
skupina.
Ukoliko neka od natjecateljica koja je osigurala izravno pravo
sudjelovanja otkaže nastup nakon termina koji odredi Hrvatski pikado
savez, a prije početka odigravanja dodatnih kvalifikacija, tada se više ne
pomiče Masters lista, niti se mijenja sastav skupina, ved direktno na
mjesto igračice koji je otkazala upada sljededa rezerva s ukupnog
poretka masters liste i na taj se način dalje popunjavaju mjesta. Nakon
što započnu dodatne kvalifikacije više ne postoji mogudnost
popunjavanja mjesta ukoliko netko otkaže nastup, odnosno ono ostaje
upražnjeno.

Prva faza igra se po skupinama, a igrači su raspoređeni u osam skupina
sa po tri natjecatelja.
Skupinu A čine: 1, 15, 24
Skupinu B čine: 2, 16, 23
Skupinu C čine: 3, 13, 22
Skupinu D čine: 4, 14, 21
Skupinu E čine: 5, 11, 20
Skupinu F čine: 6, 12, 18
Skupinu G čine:7, 9, 19
Skupinu H čine: 8, 10, 17

4.

6.

Po skupinama se igra svaki sa svakim po sustavu bolji u pet (5) setova,
pri čemu se moraju odigrati svi setovi. Po dvojica (2) prvoplasiranih
natjecatelja iz svake skupine idu dalje.

6.

Po skupinama se igra svaka sa svakom po sustavu bolja u pet (5)
setova, pri čemu se moraju odigrati svi setovi. Po dvije (2)
prvoplasirane natjecateljice iz svake skupine idu dalje.

7.

U drugoj fazi se igra na Listi 16 po jednostrukom nokaut sustavu (samo
desna strana), a igrači se križaju po sljededem ključu: A1-B2, H1-G2, E1F2, D1-C2, C1-D2, F1-E2, G1-H2, B1-A2.

7.

U drugoj fazi se igra na Listi 8 po jednostrukom nokaut sustavu (samo
desna strana), a igračice se križaju po sljededem ključu: A1B2, D1-C2, C1D2, B1-A2.

5.

8.

9.

U osmini finala se igra po sustavu bolji u sedam (7) setova, u
četvrtfinalu bolji u devet (9) setova, u polufinalu bolji u jedanaest (11)
setova te u finalu i susretu za trede mjesto bolji u trinaest (13) setova.
U drugoj fazi se ne igraju svi setovi ved se meč završava onog trenutka
kada jedan od suparnika osvoji dovoljan broj setova za pobjedu.

5.

8.

9.

Prva faza igra se po skupinama, a igračice su raspoređene u četiri
skupine s po tri natjecateljice.
Skupinu A čine: 1, 7, 12
Skupinu B čine: 2, 8, 10
Skupinu C čine: 3, ,5, 11
Skupinu D čine: 4, 6, 9

U četvrtfinalu se igra po sustavu bolja u pet (5) setova, u polufinalu
bolja u sedam (7) setova te u finalu i susretu za trede mjesto bolja u
devet (9) setova.
U drugoj fazi se ne igraju svi setovi ved se meč završava onog trenutka
kada jedna od suparnica osvoji dovoljan broj setova za pobjedu.

V A Ž N O!
Svi natjecatelji obvezni su pridržavati se pravila, satnice i sustava natjecanja Hrvatskog pikado saveza, uz napomenu da Hrvatski pikado savez zadržava pravo
promjene satnice natjecanja.
U slučaju da dvoje natjecatelja kod igranja po skupinama imaju isti broj bodova o boljem plasmanu odlučuje:
1. međusobni omjer
Ako troje natjecatelja imaju isti broj bodova o boljem plasmanu odlučuje:
1. ukupni omjer susreta odnosno setova;
2. vedi broj osvojenih susreta odnosno setova;
3. ako od troje natjecatelja dvoje imaju sve isto gleda se međusobni omjer to dvoje natjecatelja
4. odigravanje istovremeno jednog seta na istom aparatu svih natjecatelja s izjednačenim rezultatom, a poredak kojeg pokaže
aparat je važedi.
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