
Organizator: Federata Maqedonase e Ping-pongut-Komiteti i Veteranëve

Data e garimit: E Shtunë , 7 Maj, 2016

Koha e fillimit : 09:00 a.m.

Vendndodhja: Vendi: Qendra sportive "BORIS TRAJKOVSKI"

Adresa:          Blvd. "8mi Septemvri" , Skopje 1000 

Web:                 http://www.salaboristrajkovski.gov.mk

GoogleMap:   https://www.google.com/maps/@42.0095061,21.4038675,18z

Coordinates: LAT 42.0094921 , LON 21.4040284

Kategorit e garimit Meshkuj individual MI35-49 

Meshkuj individual MI50-59

Meshkuj individual MI60+ 

Meshkuj kategoria absolute MKA- pa limite në vite

Femra kategoria apsolute FKA 30+

Participimi: 10 EUR - një kategori

15 EUR - dy kategori

Format e garimit: Të gjitha garat do të luhen në dy faza: Kualifikime në grupë dhe me sistem të eliminimit.

Të gjitha lojat do të luhen me sistemin, më i miri nga 5 setet.                                                                 Dy të 

parët të kualifikuar në grupë, vazhdon garimin në sistemin e eliminimit. 

Nëse premton koha, për humbësit, do të organizohet gara e ashtuquajtur ngushëlluese.

Referët dhe gjyqtarët: Meçet nëper grupet kualifikuese do të referohen nga vetë lojtarët ndërsa meçet e eliminimit do të 

      Skopje 2016
Qyteti i Shkupit, Kompania Zdravje, dhe Federata Maqedonase e ping-pongut, ju ftojnë në: 

TURNEUN E 4 NDËRKOMBËTAR PËR VETERAN NË PING-PONG - SKOPJE 2016

Click for 
MAP

Referët dhe gjyqtarët: Meçet nëper grupet kualifikuese do të referohen nga vetë lojtarët ndërsa meçet e eliminimit do të 

referohen nga Gjyqtarët Nacional te deleguar nga organizatori.                                                  Të gjithë 

lojtarët janë te obliguar të ndjekin rregullat e ITTF-it.

Lista e rangimit: Rangimi bëhet nga rezultatet e vitit të kaluar 

Shorti: Shorti hidhet më 4 Maj.

Paisjet: Tabelat: Varësisht nga numri i pjesmarësve, prej 9 deri më 16 tabela do të jenë në dispozicion.

Topat:    ITTF *** 

Shpërblimet: Fituesit: kategorija apsolute e meshkujve  100EUR, kategoria 35-49 70 euro, kategoria 50-59 70 euro, 

kategoria 60+ 30 euro dhe kategoria apsolute e femrave 30 euro. Për kategoritë tjera : për fituesit 

kupë, medalje dhe diplomë ndërsa për vendin e dytë dhe të tretë medalje dhe diplomë.

Nga një polo maicë sigurohet për të gjithë pjesëmarrësit- Ju lutemi ta tregoni numërin e madhësisë 

gjatë aplikimit tuaj.Mikpritja: Mengjes i lehtë 11-12a.m

Ushqimi kryesorë pas përfundimit të garës. 

Ujë të pijshëm.                                                                                                                                                            

Pas perfundimit te turneut, në restoranin GAMA do të organizohet darkë e përbashkët 
Akomodimi: Opcion 1 : hotel Hotel VERGINA 15+ EUR /ditë                         http://hotelvergina.com/

Opcion 2 : apartman /dhomë 35+ EUR ( 4 persona)  

Opcion 3:  hostel 7-13 EUR

Paraqitja: Ju lutemi ta dërgoni aplikimin tuaj në Exel formë në e/mail:      skopjeopen@t.mk                                                                   

Kontakt:  Dr.Dusko Domazetovski                  Miroslav Simic                      Robert Mihajlovski

mobile:           +389 71 354142                               +389 70 200484                          +389 70 300345

Afatet: Për shkaqe organizative sa më të mira, ju lutem që aplikimin tuaj për pjesëmarrje ta konfirmoni gjer 

më datën 1 Maj. më datën 1 Maj. 

Sigurimi shëndetësor Të gjitë pjesëmarrësit kujdesen vetë për gjendjen e tyre shëndetësore dhe pjesëmarrja në këtë garë 

bëhet në përgjegjsinë e vetë lojtarëve.


