
Stolnoteniski  Savez  Zagrebačke  županije 
 

POZIV  I  PROPOZICIJE  ZA 

2. OTVORENI  TURNIR  KADETKINJA I KADETA  STSZŽ – e 

i  

13. OPS 
 

1. ORGANIZATOR turnira je STK Samobor. Turnir se igra u sklopu proslave 773. godišnjice Grada Samobora. 

 

2. MJESTO I VRIJEME: Turnir će se održati u nedjelju 18. listopada 2015. godine u sportskoj dvorani Samobor, 

u Samoboru, Andrije Hebranga 26A, s početkom u 09,00 sati. 

 

3.  PRAVO NASTUPA: Na turniru se igraju slijedeća kategorija: 

 *  Klinci  pojedinačno  (01.01.2007. i mlađi)  

 *  Klinceze pojedinačno (01.01.2007. i mlađe) 

 *  Najmlađi kadeti pojedinačno (01.01.2005. i mlađi)  

 *  Najmlađe kadetkinje pojedinačno (01.01.2005. i mlađe)  

 *  Mlađi kadeti pojedinačno (01.01.2003. i mlađi)  

 *  Mlađe kadetkinje pojedinačno (01.01.2003. i mlađe)  

 *  Kadeti pojedinačno (01.01.2001. i mlađi)  

 *  Kadetkinje pojedinačno (01.01.2001. i mlađe)  

 *  Juniori pojedinačno (01.01.1998. i mlađi)   

 *  Juniorke pojedinačno (01.01.1998. i mlađe)  
 

Kategorija za koju se ne prijavi najmanje 4 igračica – igrača neće se igrati, a prijavljene igračice i igrači bit će 

raspoređeni u prvu stariju kategoriju. 

Pravo nastupa imaju sve – i uredno prijavljene – i igračice i igrači. 

 

4.  NAČIN IGRANJA: Prijavljene igračice i igrači bit će razvrstani po skupinama (broj i veličina skupina zavise o 

broju prijavljenih igračica – igrača), gdje se sastaju svaka – svaki sa svakom – svakim. 

Ako se na natjecanju poremeti brojčana ravnoteža igračica i igrača u skupinama, rukovodstvo natjecanja će izvlačenjem 

uravnotežiti skupine, s tim da ne dira nositelje. 

Prve dvije,odnosno prva dva igrača iz grupe nastavljaju natjecanje klasičnom K.O. sustavom. 

Svi susreti igraju se na tri dobivena seta. 

Turnir će se igrati prema odredbama Pravilnika o sustavu natjecanja i Pravilnika o organizaciji natjecanja HSTS – a. 

Igrat će se na stolovima  tibhar, elan, butterfly – plavi, te lopticama butterfly i yasaka. 

Sudit će sami sudionici turnira. 

 

5.  PLASMAN u skupinama određuje se brojem osvojenih bodova. Ako dvije ili više igračica odnosno igrača osvoje 

jednak broj bodova, plasman će se odrediti samo iz rezultata međusobnih susreta igračica odnosno igrača s jednakim 

brojem bodova. 

 

6.  PRIJAVE za turnir moraju stići najkasnije do utorka  13. listopada  2015. do 22,00 sata. Nakon navedenog roka 

prijave se više neće prihvaćati. Prijava se vrši isključivo na e-mail adresu: zvonko.pokas@inet.hr ili samo iznimno  

GSM – om na broj  098/541 - 040 (Zvonko Pokas). Ždrijeb i satnica turnira bit će objavljeni na www.stszz.hr  u 

četvrtak 15.10.2015. poslije 22,00 sata. Za sve dodatne informacije možete se obratiti gospodinu Krunoslavu Znika na 

GSM broj: 091/3366-507 

 

7.  PRIJAVNINA za nastup na turniru iznosi 40,00 kuna po prijavljenoj igračici – igraču, a uplaćuje se organizatoru 

prije početka natjecanja. Klub je dužan platiti prijavninu za svakog ždrijebanog igrača – igračicu bez obzira da li je 

nastupila – nastupio na turniru ili ne. 

 

8.  NAGRADE: Organizator će sportskim nagradama nagraditi četiri najbolje plasirana natjecatelja po kategoriji. 

 

9.  DELEGATA i vrhovnog suca odredit će organizator i oni će jedini imati pravo tumačenja ovih propozicija. 
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