ПОЗИВ
На Јесењи турнир у стоном тенису за млађе категорије
који ће се одржати 9. октобра 2022. године (недеља) у стонотениској
сали СПЕНС-а у Новом Саду (ул.Сутјеска 2) са почетком у 10 часова.
КАТЕГОРИЈЕ
●

Забавиште (2016.годиште и млађи).................................................мешовито

●

Први и други разред (2015-2014.годиште)......................дечаци и девојчице

●

Трећи и четврти разред (2013-2012.годиште)……………....дечаци и девојчице

●

Пети и шести разред (2011-2010.годиште)……..........…..дечаци и девојчице

●

Седми и осми разред (2009-2008.годиште……….........…..дечаци и девојчице
ОКВИРНА САТНИЦА

●
●

Категорије забавиште / први и други разред / пети и шести разред од 10 часова
Категорије трећи и четврти разред / седми и осми од 14 часова и 30 минута
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

У групној фази такмичења са 3 или 4 учесника игра се по принципу свако са сваким, а први
и другопласирани из групе иду на главну таблу где се игра по куп систему. Турнир се игра на 12
столова. Жреб је полудиригован, а у обзир се узимају пласмани на званичног ранг листи СТСС и
резултати остварени на новосадским турнирима.
НАГРАДЕ
У свим категоријама за 1-4 места предвиђене су медаље и дипломе. Уручење одличја се
организује одмах по завршетку сваке категорије или групно по звршетку неколико категорија.
ТЕХНИЧКО-ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА
Врховни судија Сима Јоцков, Горан и Деана Скелеџија (техничко вођство) и Дан Фрациле
(координатор турнира).
КОТИЗАЦИЈА
Котизација за учешће, по такмичару, износи 800 динара. Један такмичар може да се пријави
за највише 2 категорије = 1.400 динара.
РОК ЗА ПРИЈАВЕ
Рок за пријаве је до петка, 7. октобра (петак) до 20 часова. Пријаве након тог рока сигурно неће
бити прихваћене. Одјава играча молимо да јавите најкасније до суботе до до поднева.
Пријаве се могу извршити на е-маил lavstklav@gmail.com Информације на телефон 063/ 8-309-702
Дан Фрациле и 066/ 385 410 Деана Скелеџија.
Стонотениски клуб
Table tennis club

“Нови Сад”

Србија, Нови Сад 21000, Игњата Павласа 2-4
Serbia, Novi Sad 21000, Ignjata Pavlasa 2-4
ПИБ: 102035279 МБ: 08639981021/66-17-806
Жиро рачун: 205-0000000506600-84

www.stknovisad.org.rs
office@stknovisad.org.rs
факс: 063/ 8-309-702

