
POZIV I PROPOZICIJE ZA 

2. STK LIKA PING-PONG OPEN 2016 

 

1) ORGANIZATOR turnira je Stolnoteniski klub Lika iz Zagreba. 

2) MJESTO: Turnir će se održati u Dvorani STK Lika u Zagrebu, Poljačka ulica 56 (Tvornica TOZ), a 

točnu mapu i slike dvorane možete vidjeti na www.turniri.pingic.com. 

3) VRIJEME: Natjecanje započinje u nedjelju 26. lipnja 2016. godine u 10,00 sati. 

4) PRAVO NASTUPA: Na turniru mogu nastupiti svi na vrijeme prijavljeni igrači (registrirani i 

neregistrirani) koji su uplatili prijavninu. Na zahtjev organizatora, natjecatelji su dužni pokazati 

vjerodostojni dokument kojim dokazuju identitet. 

5) NAČIN IGRANJA: Natjecatelji će biti razvrstani u skupine sa po 3-4 igrača gdje se sastaju svaki sa 

svakim. Po dvojica prvoplasiranih igrača iz skupina nastavljaju natjecanje K.O. sustavom do konačne 

pobjede. Igrači sami sude mečeve ili mogu angažirati treću osobu. Igra se na 4 ili 5 stolova ovisno o 

broju prijavljenih. 

Turnir će se igrati prema ITTF pravilima uz niže navedene razlike karakteristične za ping-pong: 

1. Svi igrači igraju istim reketima za ping-pong (brusni papir tzv. šmirgl umjesto guma) koje 

osigurava organizator. Igrači prije meča biraju reket od ponuđenih i reket ostaje uvijek na istoj 

strani stola nakon izmjena strana. 

2. Igra se celuloidnim lopticama koje će osigurati organizator.  

3. Igra se na dva dobivena seta do 15 osvojenih poena. Ne mora biti 2 poena razlike 

4. Svaki igrač, jednom u meču, kada ima servis, ima pravo zatražiti dvostruki poen, koji ukoliko 

osvoji se broji kao dva poena. Ukoliko protivnik osvoji poen brojiti će mu se kao jedan poen. 

Igrač ima pravo zatražiti dvostruki poen samo ako ima 12 poena u setu ili manje. 

Više detalja se može vidjeti na www.worldchampionshipofpingpong.net/  

6) PLASMAN u skupinama određuje se brojem osvojenih bodova. Ako dva ili više igrača osvoje jednak 

broj bodova, plasman će se odrediti samo iz rezultata međusobnih susreta igrača s jednakim brojem 

bodova. Ukoliko više igrača u međusobnim susretima imaju isti broj osvojenih bodova, gleda se set 

razlika i poen razlika. 

7) PRIJAVNINA za nastup na turniru uplaćuje se organizatoru prije početka natjecanja, a iznosi 30,00 

kuna (4 €).U prijavninu je uključen ručak. 

8) PRIJAVE za turnir se vrše na telefone: +385 95 396 0405 (Igor Tomičić) i +385 95 512 2925 

(Božidar Žagar) ili na e-mail: zagar.bozidar@gmail.com ili na mjestu odigravanja turnira pola sata prije 

početka turnira. 

9) NAGRADE: Organizator će sportskim nagradama nagraditi četiri prvoplasirana igrača. 

10) NATJECANJE će voditi turnirski odbor pod vodstvom vrhovnog suca. Vrhovni sudac na turniru je 

gosp. Igor Tomičić koji ujedno jedini ima pravo tumačenja Pravila i Propozicija na turniru. 

11) Svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost pa im se preporučuje da obave liječnički pregled. 

 

STK Lika želi svim učesnicima mnogo uspjeha na turniru! 

http://www.turniri.pingic.com/index.php?rubrika=dvorane&id=1a8517cc46c72774817fe8ff09bd261cca6fa540&lang=hr
http://www.worldchampionshipofpingpong.net/

