
П Р О П О З И Ц И И

Meѓународен Меморијален турнир Илија Карески 

Организатор

Датум и време
Место на 
одржување

Сабота 05.Февруари 2022 година 09 часот

Кадети/ки У15,постари младинци/ки У21,и Сениори

Прв круг систем по групи, првите двајца од секоја група се пласираат во 
систем на директни елиминации. Доколку има помалку од шест пријавени 

играчи во било која од категориите, се игра систем секој со секого. Се 
игра систем подобар од пет сетови. 

Категории

Систем на 
натпреварување

Пријавување

Ждреб

Котизација

ППК Младост96-Прилеп,

ОУ Добре Јованоски - Прилеп

Право на игра имаат сите регистрирани играчи во клубови за оваа 
сезона од Македонија, како и сите пријавени играчи на турнирот од 

странство. 

Без котизација

Право на учество

Организација Организаторот ќе постави 8 ITTF маси во зависност од бројот на 
натпреварувачи. Топчиња обезбедуваат учесниците на турнирот.

До 03.02.2022 до 16 часот на email:    ppk.mladost96@gmail,com

04.02.2022 година

TABLE TENNIS CLUB MLADOST96-PRILEP
ПИНГПОНГАРСКИ КЛУБ МЛАДОСТ96- ПРИЛЕП    

УЛ.Мице Козар бб.Прилеп Тел:+38971386424 mail: ppk.mladost96@gmail.com  



Судии

Награди

Информации

Делегат

Здравствена 
состојба

Играчите треба да бидат физички и психички здрави, настапот на 
натпреварот е заснован на лекарското уверение на играчот. Играчот 

е должен да го покаже лекарското уверение на Врховниот 
судија.Странските играчи си одговараат за својата здравствена 

состојба,и играат на своја одговорност.

Распоред

За се што не е предвидено со овие пропозиции, важат правилата на 
пинг-понгарската игра според ITTF.

Златко Рикалоски

      Врховен судија Давор Матракоски. 

Пехари за првопласираните, медали и дипломи за првите тројца 
натпреварувачи во секоја конкуренција.За сениори предвидени се 

парични награди,додека за кадети и постари младинци предвидени 
се награди во спортска опрема.

Ковид мерки

Бидеќи турнирот се органзира со почитување на сите 
епидемиолошки мерки,сите учесници на турнирот за кои важат 

мерките(не важат само за деца до 18 години),при влез во салата да 
го покажат својот КОВИД СЕРТИФИКАТ,или ПЦР тест или доказ 
за прележан ковид не постар од 45 дена.Секој присутен во салата 

цело време потребно е да носи заштитна маска на себе,освен 
натпреварувачите кои во тој момент играат.

09 часот – Групна фаза
 14 часот – Елиминации


