
RASPIS I PROPOZICIJE 

13.MEĐUNARODNOG  STOLNOTENISKOG TURNIRA 

„STARO PETROVO SELO 2018.“ 
 

1. ORGANIZATOR   turnira je STK „GODINJAK“ iz Godinjaka. 

 

2. MJESTO I VRIJEME: Turnir će se održati u školsko-sportskoj dvorani Osnovne škole                      

„I.G.Kovačić“u Starom Petrovom Selu, 7.siječnja 2018. god.(nedjelja) s početkom u 10 sati. 

 

3. DISCIPLINE: 

                                     POJEDINAČNO : 1/kategorija- seniori   ( 18-40 god. )   

                                                                    2/ kategorija- mlađi veterani   ( 40-55 god. )   

                                                                    3/ kategorija- veterani   ( 55god. na više )  

                                                                    4/ kategorija- utješno natjecanje po kategorijama 

                                                

                ŽENE u obje discipline po kategorijama nastupaju sa muškim natjecateljima. 

  Pravo nastupa imaju svi registrirani i neregistrirani igrači, dok u kategoriji do 40 god. ne mogu                          

nastupiti igrači koji  igraju Super ligu, odnosno najviši stupanj igranja u zemljama izvan Hrvatske. 

Igrač može zahtijevati da igra jedino u mlađoj kategorije od njegove. Na zahtjev vrhovnog suca 

igrač mora dokumentirati svoju starosnu dob. 

 

4. NAČIN IGRANJA: natjecatelji će biti razvrstani u skupine od 3 do 4 natjecatelja gdje će igrati       

svatko sa svakim na tri dobivena seta. Dva prvoplasirana natjecatelja u skupini nastavljaju             

natjecanje  K.O. sustavom. Natjecatelji koji ne zauzmu prva dva mjesta u skupini nastavljaju 

igrati u  utješnom dijelu natjecanja po sistemu na ispadanje.  

 

5. KOTIZACIJA iznosi 80 Kn / 10EU(za inozemne sudionike), u što je uključen nastup u              

pojedinačnim kategorijama ( uključujući utješno natjecanje u svakoj kategoriji ), dva sendviča 

prije početka turnira po natjecatelju te večera i piće nakon završetka natjecanja. 

 

6. PRIJAVE  za turnir ( dan,mjesec i godina rođenja) trebaju najkasnije stići do 5.siječnja 2018.  

/petak/ do 14 sati  kako bi organizator imao vremena za ždrijebanje, pripremu optimalnog broja 

stolova i količine hrane za  turnir.Za svaku naknadnu prijavu obavezno kontaktirati organizatora 

kako bi se stekla mogućnost eventualnog uključenja u ždrijeb.  

          Prijave   dostavljati na :   mob.  – 0911657466 Josip Terzić  

                                                     e-mail -  josip71zip@gmail.com                                                   

              Prenoćište: informacije na www.pansionas.com 

 

7. ŽDRIJEB I NOSITELJI SKUPINA  bit će određeni po primitku prijava sudionika, vodeći računa 

plasmanu na prošlogodišnjem turniru i saznanju turnirskog odbora o jačini prijavljenih igrača. 

 

8. NAGRADE: u pojedinačnoj konkurenciji u svakoj kategoriju pehari za 3 prvoplasirana  

natjecatelja(za 3.mjesto se ne razigrava), u utješnom dijelu medalje za 3 prvoplasirana natjecatelja. 

 

9. NATJECANJE će voditi turnirski odbor na čelu sa međunarodnim stolnoteniskim sucem gosp. 

Tomislavom Brnčićem. 

 

10. NATJECATELJI/CE nastupaju na vlastitu odgovornost pa im preporučujemo da prethodno 

obave  liječnički pregled. 

 

11. ORGANIZATOR zadržava pravo izmjene propozicija. 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                ORGANIZACIJSKI ODBOR                    

                                                                                                                           STK „Godinjak“                                                                                                    

http://www.pansionas.com/

