PROPOZICIJE ZA
POJEDINAČNO PRVENSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ZA VETERANE
1. ORGANIZATOR:

Stk Pazin

2. MJESTO NATJECANJA:
3. DATUM NATJECANJA:

Pazin, Školsko - gradska sportska dvorana,
Nedjelja, 13. 3. 2022. s početkom u 10:00 sati

4. PRAVO NASTUPA:

Na prvenstvu mogu nastupiti veterani - igrači 40 godina i stariji
Pravo nastupa imaju igrači i igračice koji su na vrijeme prijavljeni i koji su
platili prijavninu, te imaju važeće liječničke preglede.
I. kategorija: 40 – 49 godina
II. kategorija: 50 – 59 godina
III. kategorija: 60 +

5. NATJECANJE

a) Na zahtjev organizatora igrači/ce su dužni pokazati osobnu, putovnicu ili vozačku
b) 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 svaki sa
svakim. Prvo i drugoplasirani iz svake skupine nastavljaju natjecanje KO sustavom do
konačne pobjede.
c) U slučaju nedovoljnog broja prijava za određenu kategoriju organizator će spojiti više
kategorija u jednu
d) Svi mečevi se igraju na tri dobivena seta
e) 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
f) Prvenstvo se igra prema odredbama pravilnika o sustavu natjecanja i pravilnika o
organizaciji natjecanja HSTS - a

6. ŽDRIJEB

a) Nositelji se određuju prema rezultatima igrača u županijskoj ligi.
Kriteriji za rang:
1. broj pobjeda
2. omjer pobjeda i poraza (%)
3. međusobni susret
b) Satnica natjecanja i ždrijeb biti će objavljeni na web stranici STSIŽ - stsiz.hr
u petak 11. 3. 2022. do 22:00 sati

7. PRIJAVNINA

Prijavnina na natjecanju iznosi 30 kuna po natjecatelju za sve kategorije

8. PRIJAVE:

Prijave se šalju na slijedeću e-mail adresu: prijave@stsiz.hr

9. ROK PRIJAVE:

Prijave se primaju najkasnije do četvrtka 10. 3. 2022 godine do 14:00 sati. Nakon toga roka
nećemo biti u mogućnosti primiti Vašu prijavu.

10. NAGRADE:

Organizator će podijeliti sportske trofeje svim pojedincima koji se plasiraju od prvog do
trećeg mjesta. Mečevi za treće mjesto se ne igraju.

