
       3.OTVORENI REGIJSKI TURNIRI 
 

                              PROPOZICIJE 
 

1. ORGANIZATORI I MJESTO ODRŽAVANJA NATJECANJA: 
 REGIJA ISTOČNA SLAVONIJA  : STK Vodovod Osijek, Stolnoteniska dvorana 

Gradski Vrt 
 REGIJA ZAPADNA SLAVONIJA : STK Obrtnička škola Brod, Slavonski Brod, 

Dvorana Srednje obrtničke škole Slavonski Brod 
 REGIJA SJEVERNA HRVATSKA : STK Starr Varaždin, Dvorana Arena Varaždin 

mala 
 REGIJA SREDNJA HRVATSKA : STK Jaska Jastrebarsko, Dvorana Srednje škole 

Jastrebarsko 
 GRAD ZAGREB : GSTK Zagreb, Stolnoteniska dvorana Medarska (ujedno i 

prvenstvo Grada Zagreba za 2017.godinu) 
 PIG REGIJA : STK Srdoči Rijeka, Dvorana OŠ Srdoči Rijeka 
 DALMATINSKA REGIJA : STK Split , Stolnoteniska dvorana na Gripama 

 

2. DATUM NATJECANJA : nedjelja 03.12.2017. s početkom u 10:00 sati 
 

3. PRAVO NASTUPA : Pravo nastupa imaju svi igrači i igračice rođeni 
01.01.2007. i mlađi uz uvjet da su na vrijeme prijavljeni i da su platili prijavninu 

 
4.  NATJECANJE 

 
 Na prvenstvu se igraju slijedeće discipline : 

 Najmlađi kadeti pojedinačno (01.01.2007. i mlađi) 
 Najmlađe kadetkinje pojedinačno (01.01.2007. i mlađe) 
 Klinci pojedinačno (01.01.2009. i mlađi) 
 Klinceze pojedinačno (01.01.2009. i mlađe) 

 Ždrijeb natjecanja biti će objavljen na web stranici HSTS-a www.hsts.hr 
najkasnije u četvrtak 30.11. od 22:00 sata 

 Svaki klub ima pravo prijaviti neograničen broj pojedinaca.  
 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 odigrat će se i utješni turnir. 

 Svi mečevi igraju se na tri dobivena seta 
 
 
 
 



 
 
 

5. NAGRADE  : Organizator će podijeliti športske trofeje svim pojedincima koji se 
plasiraju od prvog do četvrtog mjesta.  
 

6. PRIJAVE :      Prijave se šalju na slijedeću adresu e-mail adresu :   

                                    hsts.prijave@gmail.com 
                               isključivo na službenom obrascu (za regije) HSTS-a za prijavu 

                                           

8. ROK PRIJAVE : Prijave se primaju najkasnije do utorka 28.11.2017. godine do 
14:00 sati. Nakon toga roka nećemo biti u mogućnosti primiti vašu prijavu.   
 

     9. PRIJAVNINA : Prijavnina na natjecanju iznosi kako slijedi : 
                                         a) najmlađi kadeti i najmlađe kadetkinje – 30 kn 
                                          b) klinci i klinceze – 30 kn 
                                                                                

10. OKVIRNA SATNICA :   
  

NEDJELJA  03.12.2017. u 10:00 sati    klinci i klinceze    
NEDJELJA  03.12.2017. u 13:00 sati    najmlađi kadeti i najmlađe kadetkinje     

   
Igrači mlađi od 01.01.2009. mogu nastupiti u obje konkurencije. 
Natjecanje se boduje za službene regionalne rang-liste HSTS s koeficijentom natjecanja 
1,0. 

 
      U Zagrebu, 23.11.2017. 
         NK HSTS-a 
 
 
 
            
               
 

       
 
         


