
 

POZIV I PROPOZICIJE 
 

REVIJALNI OTVORENI TURNIR  GRADA PAKRACA U STOLNOM TENISU 
 

Pakrac & Pingać u srcu 

 
SENIORI 

 

12.3.2016 

1. ORGANIZATOR turnira je Stolnoteniski klub ˝LiPa˝ iz Lipika, a turnir se održava povodom dana Grada Pakraca po 
prvi puta u povijesti. 

2. POKROVITELJ natjecanja je Grad Pakrac. 

3. MJESTO i VRIJEME: Turnir će se odigrati 12.3. 2016. godine (subota) u  Pakracu u Gradskoj športskoj dvorani s 

početkom u 10 sati.   Zbog toga što će se 13.3. (dakle sutradan) u istom prostoru igrati  3 i 4 liga Slavonija Zapad - 

Organizator će iznimno dati prednost odraslima a nakon njih će biti i kadetski turnir sa početkom u 13h. Dvorana se nalazi izmedju 

osnovne i srednje škole blizu bolnice. 
 

4. DISCIPLINA koja će se igrati na turniru:  
              subota: 12.3.2016 godine. ( početak u 10 sati )   
                                                         pojedinačno: 
                      SENIORI - 2000 godište i stariji 
                                                          
                  Prema pripadajućoj dobnoj skupini u ovu kategoriju se mogu prijaviti i djevojke odnosno žene. 
 

5. PRAVO NASTUPA na turniru imaju svi na vrijeme  prijavljeni igrači  koji su uplatili prijavnine. 
 
    

6.  NAČIN IGRANJA: Igrači  će biti razvrstani po skupinama ( broj i veličina grupa ovisit će od broja prijavljenih igrača - 
ali će se vodit briga da igrači iz istog kluba ne budu u istim grupama) , gdje se sastaju svako sa svakim i igraju na dva 
dobivena seta. Svi nastavljaju natjecanje, prvoplasirani i drugoplasirani iz grupe klasičnim  KO. sustavom i tada se igra 
na tri dobivena seta, a ostali sudjeluju u utješnom djelu također klasičnim KO sustavom. Za treće mjesto se takodjer igra meč. 

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

7. PLASMAN u grupama se određuje brojem osvojenih bodova. Ako dvoje ili više igrača   osvoji jednak  broj bodova  
plasman će se odrediti samo iz rezultata međusobnih susreta   igrača  s osvojenim istim brojem bodova. 
 

8. Organizator će osigurati sudačku službu pod rukovodstvom licenciranog sudca. 
 

9. PRIJAVE. Prijava za natjecanje može se obaviti najkasnije do četvrtka 10.3.2016, do 22 sata   
                                       -   prijave se mogu slati svakodnevno : 
                                                       na telefon –  099/413-2988 (Igor)   

                                                        e mail: stklipa@gmail.com 
   
10. PRIJAVNINA  za natjecanje uplaćuje se organizatoru prije početka natjecanja  

                           - iznosi:  - 30 kn za muškarce  

                                           - 20 kn za žene. 
                             U prijavninu je  uključen  nastup u pojedinačnom natjecanju  te  hrana i piće. 
 

11. NAGRADE: Organizator će športskim trofejima nagraditi 3 prvoplasirana natjecatelja u glavnom dijelu 

ždrijeba, te 3 prvoplasirana igrača od utješnog dijela ždrijeba. 
 

12. Svi igrači nastupaju na vlastitu odgovornost, pa im se preporuča da prethodno obave liječnički pregled. 
 

13. PROPOZICIJE: Pravo tumačenja Propozicija na turniru ima Organizacijski Odbor. 
 
14. SPONZOR: Na turniru će biti i službeni predstavnik Tibhar-a te će svi prisutni moći nabavljati ponudjenu športsku 
stolnotenisku opremu po povoljnijoj cijeni nego u katalogu - ili je naravno naručiti, a prvoplasirani iz glavnog dijela 
ždrijeba će uz medalju dobiti i prigodnu nagradu od sponzora. 
 
 
                                                                             
                                                                                                                   ORGANIZACIJSKI ODBOR: STK ,,LiPa"   29.2.2016 
 



                               POZIV I PROPOZICIJE 
 

REVIJALNI OTVORENI TURNIR  GRADA PAKRACA U STOLNOM TENISU 
 

Pakrac & Pingać u srcu 
 

KADETSKI TURNIR 

 

12.3.2016 

 

1. ORGANIZATOR turnira je Stolnoteniski klub ˝LiPa˝ iz Lipika, a turnir se održava povodom dana Grada Pakraca po prvi 

puta u povijesti. 
 

2. POKROVITELJ natjecanja je Grad Pakrac. 

3. MJESTO i VRIJEME: Turnir će se odigrati 12.3.2016. godine (subota) u Pakracu u Gradskoj športskoj dvorani s 

početkom  u 13 sati.   Zbog toga što će se 13.3. (dakle sutradan) u istom prostoru igrati  3 i 4 liga Slavonija Zapad - Organizator 

će iznimno dati prednost odraslima, a nakon njih će biti i dječji turnir sa predvidjenim početkom u 13h. Ovisno o trajanju seniorskog 

turnira koji počinje u 10h - satnicu za djecu će Organizator turnira prilagoditi.   Dvorana se nalazi izmedju osnovne i srednje škole 

blizu bolnice. 

4. DISCIPLINE koje će se igrati na turniru:  

              subota: 12.3.2016 godine. ( početak u 13 sati )   
   pojedinačno: 

        A.    Mlađi kadeti   - 2003 godište i mlađi    
        B.    Kadeti - 2001 godište i mlađi                                                 
                           Prema pripadajućoj dobnoj skupini u kategorije A i B mogu se prijaviti i djevojčice.   

5. PRAVO NASTUPA na turniru imaju svi na vrijeme  prijavljeni igrači  koji su uplatili prijavnine. Natjecatelji se mogu 

prijaviti samo za jednu disciplinu.  

6.  NAČIN IGRANJA: Igrači  će biti razvrstani po skupinama (broj i veličina grupa ovisit će od broja prijavljenih igrača - 
ali će se vodit briga da igrači iz istog kluba ne budu po mogućnosti u istim grupama) , gdje se sastaju svako sa svakim i 
igraju na dva dobivena seta. Svi nastavljaju natjecanje, prvoplasirani i drugoplasirani iz grupe klasičnim  KO. sustavom 
i tada se igra na tri dobivena seta, a ostali sudjeluju u utješnom djelu također klasičnim KO sustavom. Dodatak je da 

će biti odigran meč i za treće mjesto u glavnom i utješnom ždrijebu i za A i za B skupinu, te da u obadvije skupine kako u 

glavnom tako i u utješnom dijelu ždrijeba prva tri plasirana dobijaju medalje. Turnir će se igrati prema odredbama 

Pravilnika o sustavu natjecanja i Pravilnika o organizaciji natjecanja HSTS – a.  

7. PLASMAN u grupama se određuje brojem osvojenih bodova. Ako dvoje ili više igrača   osvoji jednak  broj bodova  

plasman će se odrediti samo iz rezultata međusobnih susreta   igrača  s osvojenim istim brojem bodova. 

8. Organizator će osigurati sudačku službu pod rukovodstvom licenciranog sudca. 

 

9. PRIJAVE: Prijava za natjecanje može se obaviti najkasnije do četvrtka 10.3.2016, do 22 sata   

                                       -   prijave se mogu slati svakodnevno : 

                                                       na telefon –  099/413-2988 (Igor)   

                                                        e mail: stklipa@gmail.com 

10. PRIJAVNINA  za natjecanje uplaćuje se organizatoru prije početka natjecanja  

                           - iznosi 20kn dječaci i 10kn djevojčice. 

                             U prijavninu je  uključen  nastup u pojedinačnom natjecanju  te  hrana i piće. 

 

11. NAGRADE: Organizator će športskim trofejima nagraditi po 3 prvoplasirana natjecatelja u svakoj disciplini te tri 

prvoplasirana igrača od utješnog dijela ždrijeba. 

12. Svi igrači nastupaju na vlastitu odgovornost, pa im se preporuča da prethodno obave liječnički pregled. 

13. PROPOZICIJE: Pravo tumačenja Propozicija na turniru ima Organizacijski Odbor. 

14. SPONZOR: Na turniru će biti i službeni predstavnik Tibhar-a te će svi prisutni moći nabavljati ponudjenu športsku 

stolnotenisku opremu po povoljnijoj cijeni nego u katalogu, a prvoplasirani iz A skupine će uz medalju dobiti i prigodnu 

nagradu od sponzora. 

 

                                                                                                            ORGANIZACIJSKI ODBOR: STK ,,LiPa"   29.2.2016 


