
SENIORI 1., 2. i 3. kategorija SENIORKE 

Skupinu A čine: 1, 15, 24 Skupinu A čine: 1, 7, 12

Skupinu B čine: 2, 16, 23 Skupinu B čine: 2, 8, 10

Skupinu C čine: 3, 13, 22 Skupinu C čine: 3, ,5, 11

Skupinu D čine: 4, 14, 21 Skupinu D čine: 4, 6, 9

Skupinu E čine: 5, 11, 20

Skupinu F čine: 6, 12, 18

Skupinu G čine:7, 9, 19

Skupinu H čine: 8, 10, 17

                        3. ako od troje natjecatelja dvoje imaju sve isto gleda se međusobni omjer to dvoje natjecatelja

             aparat je važeći.

S U S T A V   N A T J E C A N J A
POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE 

U svakoj od tri seniorske kategorije sudjeluje po 24 prvoplasirana 

natjecatelja sa završne HPS Masters liste. 

 Sudjeluje ukupno 12 prvoplasiranih natjecateljica sa završne HPS 

Masters liste.  

1.1. 

4. Prva faza igra se po skupinama, a igrači su raspoređeni u osam skupina 

sa po tri natjecatelja. 
4. Prva faza igra se po skupinama, a igračice su raspoređene u četiri 

skupine s po tri natjecateljice.

5. 5.

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. 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. 

U drugoj fazi se igra na Listi 16 po jednostrukom nokaut sustavu (samo 

desna strana), a igrači se križaju po sljedećem ključu: A1-B2, H1-G2, E1-

F2, 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 sljedećem ključu: A1B2, D1-C2, C1-

D2, B1-A2. 

7.

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 treće mjesto bolji u trinaest (13) setova.  

8. 8. U četvrtfinalu se igra po sustavu bolja u pet (5) setova, u polufinalu 

bolja u sedam (7) setova te u finalu i susretu za treće mjesto bolja u 

devet (9) setova.  

U drugoj fazi se ne igraju svi setovi već se meč završava onog trenutka 

kada jedan od suparnika osvoji dovoljan broj setova za pobjedu.

U drugoj fazi se ne igraju svi setovi već se meč završava onog trenutka 

kada jedna od suparnica osvoji dovoljan broj setova za pobjedu. 

9.9.

Hrvatski pikado savez│Croatian Darts Federation│Avenija Dubrava 238│10040 Zagreb│tel/fax: +385 1 299-4476│www.hps-dart.hr│e-mail: hps@hps-dart.hr 

                        4. odigravanje istovremeno jednog seta na istom aparatu svih natjecatelja s izjednačenim rezultatom, a poredak kojeg pokaže                   

                        1. ukupni omjer susreta odnosno setova;

                        2. veći broj osvojenih susreta odnosno setova;

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: 


