
MEMORIJAL ZVONKO KRIVEC DEDA 
POJEDINAČNO PRVENSTVO-SOKAZ-a 2022. 

 
Pojedinačno prvenstvo Udruge stolnotenisača rekreativaca Zagreba - SOKAZ-a za 2022. godinu 

 

MEMORIJAL ZVONKO KRIVEC-DEDA 
održat će se u subotu i nedjelju 5. i 6. XI. 2022. g. 

u dvorani STOLNOTENISKI CENTAR ZAGREB 

( bivši MERIX ) na Zagrebačkom velesajmu, paviljon 6/I 
 

Početak: subota 9 sati muške grupe 

u 14 sati ženske grupe. Žene će svoje natjecanje završiti isti dan. 
 

Prvenstvo će se održati u disciplinama: 
muški i žene pojedinačno 

muški i ženski parovi 
 

Pravo nastupa imaju svi igrači i igračice koji su prijavljeni za nastup u momčadskom 
jesenskom prvenstvu 2022., pod uvjetom da njihove momčadi nemaju nikakvih 
financijskih obveza (dugovanja) prema SOKAZ-u i da su uplatili prijavninu. 
 
Prijavnina iznosi 50 kuna (6,64 €) za igrače i igračice (bez obzira na broj disciplina u kojima 

će nastupiti). Naknadna prijavnina iznosi 80 kuna (10,62 €). Prijavnina se uplaćuje prije početka 
natjecanja. Tečaj 7,53450 HRK za 1,00 EUR 

Pozivamo voditelje momčadi da sve svoje igrače/igračice upoznaju s datumom 

održavanja prvenstva SOKAZ-a, kako bi si mogli planirati vrijeme i prijaviti se. 
 

Prijave treba poslati na e-mail: damir.sokaz@gmail.com 

PRIJAVE MORAJU STIĆI DO: ČETVRTKA 3. XI. 2022. 
Naknadne prijave primaju se samo do 8:30 sati u subotu 5. XI. 2022. 

za igračice do 13:30 sati. 
 

Ždrijeb će se održati u subotu 5. XI. 202. sa početkom u 8,30 sati. 
Igrači i igračice bit će raspoređeni u grupe od 3 - 4 igrača-ica. Prvo i drugoplasirani 
plasirat će se u finalnu grupu, a ostali u utješnu grupu. U finalnoj i utješnoj grupi 
igrat će se na ispadanje do kraja. Sve partije igraju se na tri dobivena seta. 
 
Raspored igrača/igračica po grupama, kao i orijentaciona satnica igranja svake 
grupe biti će izvješena nakon ždrijeba radi Vaše orijentacije kada ćete okvirno 
nastupiti. Loptice za igru DONIC***. 
Utakmice će suditi sami igrači i to poraženi igrač sudi sljedeću utakmicu na istom stolu. 
Najbolje plasirani pojedinci primit će nagrade odmah po završetku natjecanja i to u muškoj i 
ženskoj konkurenciji po 4 prvoplasirana natjecatelja, a u konkurenciji parova po 2 najbolja 
para, te finalisti u utješnoj konkurenciji. 

Rezultati postignuti na ovom natjecanju uzimat će se u obzir za sastavljanje rang-liste 
najboljih igrača i igračica SOKAZ-a. 


