POZIV i PROPOZICIJE
ZA 63. STOLNOTENISKI TURNIR “VODOVOD 2016”
– 8. MEMORIJAL VELIMIR GOSPODNETIĆ
Tradicionalni 63. stolnoteniski turnir “VODOVOD 2016” –
8. Memorijal VELIMIR GOSPODNETIĆ za rekreativne igrače i igračice
održat će se u subotu 16. travnja 2016. godine
na Zagrebačkom velesajmu u dvorani STK MERIX.
Organizator turnira je SOKAZ–Udruga stolnotenisača rekreativaca Zagreba.
Na turniru se igraju sljedeće discipline:
a) rekreativni igrači – pojedinačno po starosnim kategorijama:
do 40 godina
naknadne prijave do 8,30 - početak u 9 sati
b) veterani
-

od 40- 50 godina
od 50- 60 godina
od 60- 70 godina
preko 70 godina

naknadne prijave do 9,30 - početak u 10 sati
naknadne prijave do 9,30 - početak u 10 sati
naknadne prijave do 11,30 - početak u 12 sati
naknadne prijave do 11,30 - početak u 12 sati

c) igračice jedna kategorija - naknadne prijave do 11,30 početak u 12 sati.
U kategorijima preko 40 godina mogu nastupiti i registrirani igrači i igračice.
Turnir je međunarodnog karaktera i na njemu mogu sudjelovati svi uredno i u roku
prijavljeni igrači i igračice uz uvjet da prihvaćaju propozicije i uplate prijavninu. Turnir će
se igrati po pravilima ITTF-a i Pravilnika o organiziranju natjecanja HSTS.
Pojedinačna natjecanja će se igrati u grupama od 3-4 igrača/igračice, u kojima igraju
svaki sa svakim. Prvo i drugoplasirani igrači i igračice nastavljaju natjecanje KO
sustavom do konačne pobjede, bez razigravanja za treće mjesto. Ostali igrači iz svih
kategorija nastavljaju natjecanje u utješnom dijelu. Svi susreti se igraju na tri
dobivena seta. Ukoliko se za određenu kategoriju prijavi manje od 6 natjecatelja, ta se
kategorija neće održati a natjecatelji će se ždrijebati u mlađoj kategoriji.
Prijavnina za pojedinačno natjecanje do roka prijave iznosi 50 kuna.
Naknadna prijavnina iznosi 80 kuna. Prijavnina se uplaćuju prije početka natjecanja.
Prijave za natjecanje šalju se:
na e-mail stjepan.leskovec@zg.htnet.hr
PRIJAVE MORAJU STIĆI DO ČETVRTKA 14. travnja 2016. g.
Naknadne prijave primaju se do 30 minuta prije početka pojedine kategorije.
Ždrijeb će se održati 30 minuta prije početka određene kategorije.
U prijavi mora biti vidljivo naznačeno za koju kategoriju se natjecatelji prijavljuju.
Organizator će prigodnim sportskim trofejima nagraditi prva 4 plasirana igrača i
igračice u svakoj kategoriji, te 2 prvoplasirana igrača u utješnom dijelu natjecanja.
Turnir se boduje za rang listu SOKAZ-a.
Organizator zadržava pravo izmjena propozicija. Pravo tumačenja odredbi propozicija
ima samo vrhovni sudac.
Za SOKAZ:
Đuro Paher
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