
Организатор: Македонска Пинг Понг Федерација

Дата: 7 Maj 2016

Почеток: 09:00 часот

Објект: Спортски Центар Борис Трајковски

Адреса: Булевар 8ми Септември , Скопје

Типови на натпревари 

/ Категории:

Мажи поединечно 35-49

Мажи поединечно 50-59 

Мажи поединечно 60+ 

Мажи Апсолутна поединечно : без ограничувања

Жени Апсолутна поединечно 30+ 

Котизација: 600 МКД - една/две категории, маица и лесен оброк, вода и чај 

опционално:  +300МКД котизација за заедничка вечера  

Начин на играње: Сите категории се организирани во две нивоа на такмичење:

Квалификации по групи и систем на елиминација. Прво и второ пласираните натпреварувачи од 

групите одат во финалниот систем на елиминација. 

Доколку има време ке се игра систем на елиминација за утешна награда.

      Skopje 2016
ГРАДОТ СКОПЈЕ , Млекара ЗДРАВЈЕ и ПИНГ-ПОНГ ФЕДЕРАЦИЈАТА на Македонија Ве канат на

ЧЕТВРТ МЕЃУНАРОДЕН ВЕТЕРАНСКИ ПИНГ-ПОНГ ТУРНИР СКОПЈЕ 2016

Кликни 
за МАПА

Доколку има време ке се игра систем на елиминација за утешна награда.

Судии: Во разигрување по групи играчите судат сами. По разигрување по групи мечевите ќе бидат 

обезбедени судии. 

Сите играчи се советуваат да се придржуваат до правилата пропишани од ИТТФ , посебно во 

Апсолутната категорија.

Ранг листа: Носителите на групи ќе бидат поставени согласно минатогодинешниот пласман.  

Жреб: Жребањето ќе биде одржано на 4 Maj 

Опрема: Маси:            Зависно од бројот на пријавени играчи 10-16 маси ќе бидат користени.

Топчиња:    ITTF *** 

Награди: ПОБЕДНИЦИ: МАБС 100ЕУР, М35-49 70ЕУР , М50-59 70ЕУР , М60+ 30ЕУР, ЖАБС 30ЕУР 

За сите категории : Пехари за прво место, медали и дипломи за второ и две трети места и за 

победник во утешна категорија (ако се одигра утешна категорија)

Оброк: Лесен оброк  11-12 претпладне

Вода и чај ке биде обезбедена во салата за играње

Заедничка вечера (опција) ќе биде организирана по завршување на турнирот во ресторан ГАМА - 

ТЦ Бисер. 

Сместување: Доколку има потреба од сместување обратете се на наведените контакт лица

Аплицирање: Ве молиме пратете ја пополнетата форма за апликација (excel документ) на:

e-mail:      skopjeopen@t.mk                                                                   

Контакти :  Др.Душко Домазетовски         Мирослав Симиќ              Роберт Михајловски

мобилен :           +389 71 354142                        +389 70 200484                          +389 70 300345

Рок: Ве молиме вашата апликација да ја пратите до 1 Maj  , со цел подготовка на оптимален план и 

динамика на такмичењето.

Пријавените после наведениот рок ќе бидат распоредени согласно слободни места во групите 

или во дополнителни помошни групи чии победници би играле предквалификации за влез во 

главниот костур.главниот костур.

Здравствена Состојба: Секој натпреварувач настапува на свој ризик и е одговорен за својата здравствена состојба 


