
PROPOZICIJE ZA 3.OTVORENI TURNIR ISTARSKE ŽUPANIJE 

   

1. ORGANIZATOR : STK Pula 

 

2. MJESTO NATJECANJA : Pula, Stolnoteniska dvorana Mate Parlov 

 

3. DATUM NATJECANJA :  subota 21.01.2017. s početkom u 09:00 sati 

 

4. PRAVO NASTUPA : Pravo nastupa imaju svi igrači i igračice registrirani u STSIŽ kao i 

neregistrirani te natjecatelji iz drugih županija i regija uz uvjet da su na vrijeme prijavljeni i da 
su platili prijavninu 

 

5.  NATJECANJE 

 
a) Na prvenstvu se igraju slijedeće discipline : 
 

1) Klinci pojedinačno (rođeni 01.01.2008. i mlađi) 
2) Klinceze pojedinačno (rođene 01.01.2008. i mlađe) 
3) Najmlađi kadeti pojedinačno (rođeni 01.01.2006. i mlađi) 
4) Najmlađe kadetkinje pojedinačno ( rođene 01.01.2006. i mlađe) 
5) Mlađi kadeti pojedinačno (rođeni 01.01.2004. i mlađi) 
6) Mlađe kadetkinje pojedinačno (rođene 01.01.2004. i mlađe) 
7) Kadeti pojedinačno (rođeni 01.01.2002. i mlađi) 
8) Kadetkinje pojedinačno (rođene 01.01.2002. i mlađe) 

b) Satnica natjecanja i ždrijeb biti će objavljen na web stranici STS IŽ stsiz.hr u četvrtak 
19.01. od 22:00 sata 

c) Svaki klub ima pravo prijaviti neograničen broj pojedinaca, s time da svaki pojedinac 
može igrati u najviše dvije kategorije (jedna u jutarnjem terminu, jedna u 
popodnevnom terminu)  

d) Pojedinačna natjecanja će se igrati po grupama. U svakoj gupi će biti 3-4 igrača, koji se 
sastaju svaki sa svakim. Prvo i drugoplasirani igrači iz svake grupe nastavljaju 
natjecanje KO sustavom do konačne pobjede. Ukoliko će biti vremena igrat će se i 
utješni turnir 

e) Svi mečevi igraju se na tri dobivena seta 
 

6. NAGRADE  : Organizator će podijeliti športske trofeje svim pojedincima koji se plasiraju 

od prvog do trećeg mjesta. Susreti za 3.mjesto se ne igraju. 
 

7. PRIJAVE :      Prijave se šalju na slijedeću adresu  



                                           e-mail adresa :  istarska.zupanija.sts@gmail.com  
                          

8. ROK PRIJAVE : Prijave se primaju najkasnije do četvrtka 19.01.2017. godine do 14:00 

sati na službenom obrascu za prijave. Nakon toga roka nećemo biti u mogućnosti primiti vašu 
prijavu.   
 

     9. PRIJAVNINA : Prijavnina na natjecanju iznosi 30 kuna po natjecatelju za sve kategorije  

                                          
                                      

10. OPREMA : natjecanje će se održati na stolovima DONIC te lopticama DONIC * 

                                     
 

11. OKVIRNA SATNICA :   
  

                     nedjelja 21.01.2017. u 09:00    klinci 
                  klinceze 
                            mlađi kadeti 
                            mlađe kadetkinje 
                            

           Nedjela 21.01.2017. u 14:30      najmlađi kadeti 
       najmlađe kadetkinje 
       kadeti 

                                kadetkinje 
       
 
 
Natjecanje se boduje za službenu rang-listu IŽ s koeficijentom natjecanja 1,0. 

 

 
U Puli, 13.01.2017. 

Subota,

Subota,


