
 
СТК „Беочин“ Вас позива на 

 
 

СТОНОТЕНИСКИ ТУРНИР ВЕТЕРАНА 
„МЕМОРИЈАЛ др ЖЕЉКО ЦОПКОВ“ 

 
 
 Турнир ће се одржати у суботу, 23. марта 2019. године у Великој дворани Спортског центра 
Беочин у Беочину, ул. Беочински трг 1, са почетком у 9,00 часова, у следећим категоријама: 
 

1.  Ветерани од 35 до 49 године (рођени 1984. године и раније); 
2.  Ветерани од 50 до 59 година (рођени 1969. године и раније); 
3.  Ветерани од 60 и старији (рођени 1959. године и раније); 
4. Апсолутна категорија (без обзира на године и статус 
 регистрован или нерегистрован играч). 

  
 Право учешћа – пријаве имају играчи који испуњавају горе наведене услове за категорије 
што доказују личним документима (личном картом или пасошем) на увид приликом почетка 
турнира. 
  Све категорије се играју на три добијена сета. 
  На основу пријава такмичари се распоређују по категоријама. Први део турнира се игра по 
групама, а два првопласирана такмичара из групе настављају такмичење по куп систему, на испадање. 
Првопласирани из групе иде директно у главни жреб, а друпопласирани се жреба на лицу места. 
  Ако у одређеној категорији буде пријављено 6 и мање такмичара, такмичење се одржава у 
једној групи по систему свако са сваким. 
  Такмичари имају право наступа у највише две категорије: у апсолутној и једној старосној 
категорији. 
  Котизација за учешће зависи од тога да ли играч игра у једној или две категорије. Котизација 
за учешће у једној категорији износи 600 динара, а у две категорије 1.000 динара. 
  Котизација се може уплатити на лицу места пре почетка такмичења или на жиро рачун клуба 
160-18874-05 када је потребно понети доказ о уплати. 
  Сви пријављени играчи пријавом за турнир гарантују за своје здравствено стање  и играју на 
сопствену одговорност. 
  Турнир ће се играти на десет такмичарских столова и са такмичарским лоптицама марке 
GEWO са три звездице. 
  Пријаве се подносе најкасније до 21. марта 2019. године на бројеве телефона 069/1006-202, 
021/2972-482 или на e-мејл адресу: stevan.gajic@ddor.co.rs 
  У пријави је потребно назначити годину рођења и категорије у којој такмичар жели да 
наступи.                 
  Жреб ће бити обављен 22. марта 2019. године у 18,00 часова Беочину, у просторијама СТК 
Беочин, пред Комисијом турнира. 
  За све што није дефинисано пропозицијама турнира важиће правила СТСВ. 
  За све учеснике турнира и донаторе ручак је организован у ресторану „Бели чин“ у Беочин 
селу, на путу за Манастир Беочин. 
 
 
  Спортски поздрав!        СТК Беочин 

 СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "БЕОЧИН" Беочин 
21300 Беочин, Беочински трг 1, СПЦ Беочин 

Телефони: +381 69 1006 202; +381 21 2972 482 
e-mail: stevan.gajic@ddor.co.rs 

Матични број: 08602468; 
ПИБ: 101235754; 

Текући рачун:160-18874-05 Интеса банка 


