
 
              

STOLNOTENISKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE  
Trg Kralja Tomislava 7. 
52 100 Pula 
Umag, 30. 01. 2013.  
  

POJEDINAČNO PRVENSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ZA VETERANE 
KOROMAČNO, SUBOTA  25. 05. 2013.  u 10, 00 sati 

                        
 
  1. Organizator turnira je Stk Brovinje 
 
  2. Mjesto i vrijeme održavanja:  Društveni dom u Koromačnu,  

subota, 25. 05. 2013.,  
početak u 10,00 sati. 

 
  3. Na prvenstvu mogu nastupiti VETERANI - igrači 40 godina i stariji. 
 
  4. Na traženje organizatora igrači-ce su dužni pokazati osobnu, putovnicu ili vozačku. 
 
  5. Način igranja:  Prijavljeni igrači i igračice bit će razvrstani po skupinama 3 - 4 
         (broj i veličina skupina bit će određeni ovisno o broju prijavljenih). 
         U skupinama se igrači sastaju svak sa svakim. 
         Prvo i drugoplasirani iz svake skupine nastavljaju natjecanje KO sustavom do kraja. 
 
  6. Susreti se igraju na (3) dobivena seta. 
 
  7. Plasman u skupinama određuje se brojem osvojenih bodova. Ako dva i više igrača osvoje jednaki broj  
      bodova, plasman će se odrediti samo iz međusobnih susreta igrača s jednakim brojem bodova. 
 
  8. Prvenstvo se igra prema odredbama pravilnika o sustavu natjecanja i pravilnika o organizaciji  
      natjecanja HSTS - a. 
 
  9. Nositelji se određuju prema rezultatima iz prošle sezone, 2 - 4 nositelja pa ždrijebom. 
 
10. Prijavnina iznosi 50,00 kuna i u cijelosti je namijenjena za zajedničku zakusku. 
  
11. Prijave treba dostaviti do srijede  22. 05. 2013.  Dobrić  Igoru  na tel. 091 556 48 54, 
      ili e-mail:  idobric@stk-brovinje.hr, idobric2@gmail.com  
 
12. Nagrade: Četiri prvoplasirana igrača bit će nagrađena sportskim trofejima - medaljama. 
 
13. Veterani nastupaju na vlastitu odgovornost, pa im se preporuča da predhodno obave liječnički pregled. 
 
14. Za tumačenje propozicija, te eventualne izmjene i dopune, isključivo je nadležan predstavnik  
      domaćina. 
 
 
 
         Tajnik: Ante Sanković ecc. 
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