
 

 

 

 

 

 
POZIV I PROPOZICIJE ZA 

6. OTVORENI BOŽIĆNI TURNIR KARLOVAČKE ŽUPANIJE  
ZA SVE MLAĐE KATEGORIJE 

 

1. ORGANIZATOR: STK Klek, Ogulin 

2. POKROVITELJ: STOLNOTENISKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

3. MJESTO NATJECANJA: Ogulin, Mala sportska dvorana, Bolnička ulica br.9  
 

4. DATUM NATJECANJA: 22. 12. 2019. (nedjelja) s početkom u 9:30 sati 

 

5. NATJECANJE: 

Na turniru se igraju sljedeće discipline: 

 

1. Klinceze (rođene 2011. i mlađe) 
2. Klinci (rođeni 2011. i mlađi) 
3. Najmlađe kadetkinje (rođene 2009. i mlađe) 
4. Najmlađi kadeti (rođeni 2009. i mlađi) 
5. Mlađe kadetkinje pojedinačno (rođene 2007. i mlađe) 
6. Mlađi kadeti pojedinačno (rođeni 2007. i mlađi) 
7. Kadetkinje pojedinačno (rođene 2005. i mlađe) 
8. Kadeti pojedinačno (rođeni 2005. i mlađi) 
9. Juniorke pojedinačno (rođene 2002. i mlade) 
10. Juniori pojedinačno (rođeni 2002. i mlađi).  

  

Kategorija za koju se ne prijavi najmanje 4 igračica – igrača neće se igrati, a 
prijavljene igračice i igrači bit će raspoređeni u prvu stariju kategoriju. 
Pravo nastupa imaju sve – i uredno prijavljene – igračice i igrači. 
 

6.  NAČIN IGRANJA: Prijavljene igračice i igrači bit će razvrstani po skupinama (broj 
i veličina skupina zavise o broju prijavljenih igračica – igrača), gdje se sastaju svaka 
– svaki sa svakom – svakim. 
Prve dvije, odnosno prva dva igrača iz grupe nastavljaju natjecanje klasičnim K.O. 
sustavom. 
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. 
Igrat će se na stolovima JOOLA, BUTTERFLY (plavi) i lopticama Xiom (bijele). 
Sudit će sami sudionici turnira. 

 

   

                       Stolnoteniski   

                               klub Klek 

 



 

 

 

 

7. NAGRADE: Nagrade osigurava STSKŽ, a dobivaju ih 3 prvoplasirana igrača ili 
igračice.  

 
8. PRIJAVE: Prijave za turnir moraju stići najkasnije do utorka, 17. 12. 2019. do 
20:00 sati. Nakon navedenog roka prijave se više neće prihvaćati. Prijava se vrši 
isključivo na e-mail adresu: mladen.dubic2@gmail.com,  samo iznimno na broj 
091/528-98-97 (Mladen Dubić). Broj igrača po skupinama bit će objavljen na stranici 
www.stskz.hr u četvrtak, 19.12.2019. poslije 22:00 sata.  
 
9. PRIJAVNINA: Za nastup na natjecanju iznosi 30,00 kuna po prijavljenom 
igraču/igračici, a uplaćuje se organizatoru prije početka natjecanja. Klub je dužan 
platiti prijavninu za svakog prijavljenog igrača/igračicu bez obzira da li je nastupila/ 
nastupio na turniru ili ne. 
 
10. DELEGAT I VRHOVNI SUDAC: Delegata i vrhovnog suda na natjecanju odredit 
će organizator i oni će jedini imati pravo tumačenja ovih propozicija. 
 

 

 Upravni odbor STK Klek   
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