
 
 
 
 
 

POZIV I PROPOZICIJE ZA 

 

EKIPNO i POJEDINAČNO PRVENSTVO SLAVONSKE REGIJE ZAPAD 
ZA JUNIORE  

                                                    SLAVONSKI BROD, 05.02.23. 

                                  ( EKIPNO je kvalifikacijsko  za prvenstvo Hrvatske ) 
                                                                                      

 

1. ORGANIZATOR turnira je STK „SLAVONSKI BROD“ . 
 

2. MJESTO I VRIJEME: Turnir će se održati u nedjelju 05.02.23. u Slavonskom Brodu u dvorani OŠ Ivan Goran 
Kovačić ( Huge Badalića 8 ) . Početak ekipnog natjecanja je u 10 sati, a pojedinačno u 12 sati. Prvo se igraju 
ekipna natjecanja a poslije pojedinačna.  
 

3. PRAVO NASTUPA: Za ekipu mogu nastupiti isključivo registrirani igrači, odnosno klupske ekipe Juniora s 
područja Slavonske regije zapad. U pojedinačnom natjecanju mogu nastupiti i neregistrirani igrači s područja 
regije. 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 

 

U svakom susretu dozvoljena je jedna zamjena i to u četvrtom ili petom susretu meča, 
dok se najava zamjene mora prijaviti nakon odigranog trećeg susreta. 

Za svaku službenu utakmicu može biti prijavljeno najmanje 3, a najviše 5 natjecatelja / ca 
 
POJEDINAČNO 
       Prijavljeni igrači/ce  bit će razvrstani po skupinama (broj i veličina skupina zavise o broju prijavljenih  
    igrača/ca), gdje se sastaju svaki sa svakim. Ako se na natjecanju poremeti brojčana ravnoteža igrača/ca u    
    skupinama, rukovodstvo natjecanja će izvlačenjem uravnotežiti skupine, s tim da ne dira nositelje. Prvoplasirani i       
    drugoplasirani igrači/ce nastavljaju natjecanje klasičnim K.O. sustavom.  
              NOSITELJE skupina određuje voditelj reg. natj.  (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 pobjednik stječe pravo igranja na Ekipnom prvenstvu Hrvatske za Juniore.  
    Pojedinačni pobjednik je službeni prvak Slavonske regije zapad za sezonu 2022/23. 
 

6. PREDSTAVNIK organizatora  je gosp. Luka Klaić ( tel. 091511523) 
 

7. RUKOVODSTVO TURNIRA čine Voditelj turnira, gosp. Predrag Latinović ( tel. 0917502024 ),  , te trener ili    
    voditelj svakog Kluba i ekipa prijavljenih na natjecanje. 
8. VRHOVNI SUDAC turnira bit će naknadno odrađen od strane organizatora. 
 

9. PRIJAVE:  najkasnije do srijede 01.02.23. do 23 sata. 
    Prijava se može obaviti voditelju regij. natj. isključivo na:  

- e-mail adresu: m.stipesevic@hotmail.com   
 

10. PRIJAVNINA za nastup na natjecanju iznosi 6,64 € po prijavljenoj ekipi, i 5,31 € za pojedinačno 
natjecanje, a uplaćuje se organizatoru prije početka natjecanja. 
 

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

 
 

Marin Stipešević, Voditelj regijskih natjecanja 

 

HRVATSKI STOLNOTENISKI SAVEZ 
  

Slavonska regija - zapad 


