
 
 
 
 
 

POZIV I PROPOZICIJE ZA 

 

EKIPNO i POJEDINAČNO PRVENSTVO SLAVONSKE REGIJE ZAPAD 
ZA  NAJMLAĐE KADETE i NAJMLAĐE KADETKINJE ( sezona 2018/19. ) 

                                                SLAVONSKI BROD, 20.01.2019. 
 

                                  ( EKIPNO je kvalifikacijsko  za prvenstvo Hrvatske ) 
                                                                                      

 

1. ORGANIZATOR turnira je STK „ GRANIČAR “ – Slavonski Brod. 
 

2. MJESTO I VRIJEME: Turnir će se održati u nedjelju, 20.01.2019. u Slavonskom Brodu u dvorani O.Š.  
   Vladimir Nazor, Franje Marinića 9  ( Naselje Mikrorajon - ). Početak Ekipnog turnira je  u 10 sati, a     
    Pojedinačnog  turnira u 12 sati.  
 

3. PRAVO NASTUPA: Na turniru mogu nastupiti  ekipe NAJMLAĐIH KADETA I NAJMLAĐIH KADETKINJA klubova s 
područja Slavonske regije zapad  , te registrirani i neregistrirani  igrači / ce s područja regije u pojedinačnoj 
konkurenciji. Svaki klub može nastupiti s neograničenim brojem ekipa. 
 

4. NAČIN IGRANJA:  
         EKIPNO 
    Prema broju prijavljenih ekipa, odrediti će se sistem igranja. 
    Ukoliko bude manji broj ekipa; igrati će se jedna skupina; svaka ekipa sa svakom. Ako bude veći broj ekipa, ekipe 
    će se razvrstani u više skupina, u kojima se ekipe sastaju svaka sa svakom, a dvije prvoplasirane ekipe bi išle u 
    drugi krug. Nakon toga bi se igrala poluzavršnica i završnica. (U tom slučaju dvije ekipe istog kluba ne mogu biti u 
    istoj skupini). Utakmice će se igrati slijedećim sistemom igre do 3. pobjede: A - X 

                         B - Y 

                         C - Z 

                         A - Y 

                         B - X 

        POJEDINAČNO 
    Prijavljeni igrači /ce  bit će razvrstani po skupinama (broj i veličina skupina zavise o broju prijavljenih igrača), gdje se  
    sastaju svaki sa svakim. Ako se na natjecanju poremeti brojčana ravnoteža igrača u skupinama, rukovodstvo 
    natjecanja će izvlačenjem uravnotežiti skupine, s tim da ne dira nositelje. Prvoplasirani i drugoplasirani igrači 
    nastavljaju natjecanje klasičnim K.O. sustavom. Trećeplasirani i četvrtoplasirani nastavljaju natjecanje u 
    utješnom turniru.  
 

    NOSITELJE skupina određuje Povjerenik regije (Čanak 56. Pravilnika o sustavu natjecanja), a biti će određeni 
    prema zadnjoj službenoj rang-listi HSTS-a, te zadnjim turnirima tog uzrasta na nivou regije. 
    PLASMAN u skupinama određuje se brojem osvojenih bodova. Ako dvije ili više ekipa osvoje jednak broj bodova,  
    plasman će se odrediti samo iz rezultata međusobnih susreta ekipa s jednakim brojem bodova. 
    Svi susreti igraju se na tri dobivena seta. Turnir će se igrati prema odredbama Pravilnika o sustavu natjecanja i  
    Pravilnika o organizaciji natjecanja HSTS-a. 
 

5. Ekipni pobjednici stječu pravo igranja na Ekipnom prv. Hrvatske za  najml.kadete i najml. kadetkinje 
    Pojedinačni pobjednici su službeni prvaci Slavonske regije zapad za sezonu 2018/19. 
 

6. PREDSTAVNIK organizatora  je gosp. Marin Stipešević ( tel. 0959004284 ) 
7. RUKOVODSTVO TURNIRA čine Voditelj turnira, gosp. Marin Stipešević, te trener ili voditelj   
     svakog Kluba igrača  prijavljenih na natjecanje. 
 

8. VRHOVNI SUDAC turnira će biti naknadno određen od strane organizatora. 
9. PRIJAVE:  najkasnije do četvrtka  17.01.2019. do 23 sata. 
    Prijava se može obaviti Povjereniku  regije na slijedeći način: 

- na e-mail adresu: m.stipesevic@hotmail.com     
10. PRIJAVNINA za nastup na natjecanju iznosi 50,00 kuna po prijavljenoj ekipi i 30 kuna po prijavljenom 
     igraču, a uplaćuje se organizatoru prije početka natjecanja. 
 

11. NAGRADE: Organizator će sportskim nagradama nagraditi tri najbolje plasirane ekipe i 4 najbolje plasirana  
     pojedinca / ke iz glavnog i utješnog turnira. 
                         ( Ekipno – pehari, pojedinačno – medalje ) 

 
      Marin Stipešević, Povjerenik regije 

 

HRVATSKI STOLNOTENISKI SAVEZ 
  

Slavonska regija - zapad 


