
10. OTVORENI STOLNOTENISKI TURNIR 
„ZABOK 2015“ 

 
 
1. ORGANIZATOR turnira je STK ZABOK pod pokroviteljstvom Grada Zaboka. 
 
2. MJESTO I DATUM: Turnir će se održati u nedjelju, 29. studenog 2015. godine u dvorani STK Zabok (Elektra 
Zabok), Matije Gupca 57. 
 
3. KATEGORIJE: 
A – SENIORI / SENIORKE - rođeni 1976. i mlađi 
B – VETERANI / VETERANKE - rođeni 1975. i stariji 
C – STARIJI VETERANI / STARIJE VETERANKE - rođeni 1960. i stariji 
D – IGRA PAROVA ( jedna kategorija ) 
 
Kategorija za koju se ne prijavi najmanje 6 (šest) igrača neće se igrati, a prijavljeni igrači bit će raspoređeni u prvu 
mlađu kategoriju. 
 
4. PROPOZICIJE: Pravo nastupa imaju svi uredno prijavljeni igrači (registrirani i neregistrirani). U pojedinačnom dijelu 
natjecanja natjecatelji će biti razvrstani po skupinama (broj i veličina grupa zavisit će od prijavljenog broja igrača i 
igračica), gdje se sastaju svaki sa svakim. Prva dva iz svake skupine nastavljaju daljnje natjecanje klasičnim KO 
sustavom.  
Igra parova igrat će se klasičnim KO sustavom. 
Organizator će odrediti nosioce prema aktualnoj rang listi SOKAZ-a i Krapinsko-zagorske županije, vodeći računa o  
eventualnom sudjelovanju registriranih igrača sa rang liste HSTS-a. Vrhovni sudac može prema svojoj osobnoj procjeni 
napraviti iznimku u određivanju nosioca, vodeći računa o kvaliteti natjecatelja.  
Svi susreti igrat će se na tri (3) dobivena seta. Turnir će se igrati prema odredbama Pravilnika o sustavu natjecanja i 
Pravilnika o organizaciji natjecanja HSTS-a.  
Igrat će se na stolovima BUTTERFLY OCTET (plavi), a loptice će biti DHS PVC (bijele).  
Igrači nastupaju na vlastitu odgovornost, pa se stoga preporuča da naprave liječnički pregled prije nastupa na turniru. 
 
5. SUĐENJE: U razigravanju po skupinama sudit će sami natjecatelji. U nastavku natjecanja sudit će poraženi igrač 
(par) iz prethodnog susreta. 
 
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 osvojenih bodova. 
 
7. PRIJAVA: Prijave će se primati na dan turnira i to: 

• do 8.30 sati za kategoriju A (seniori), a natjecanje će započeti u 9.00 sati.  
• od 9.00 do 10.30 sati za kategorije B (mlađi veterani) i C (stariji veterani), a natjecanje će započeti u 

11.00 sati.  
Nakon određenih  vremenskih rokova prijave se više neće primati iz razloga poštovanja satnice održavanja turnira, te 
igrači koji do tog vremena neće izvršiti prijavu i uplatu kotizacije neće biti ždrijebani.  
Ždrijebat će se samo nazočni igrači. 
Prijavnina za nastup na turniru iznosi 70,00 kuna po natjecatelju.  
U prijavninu je uključen topli obrok i piće za sve učesnike.  
Molimo učesnike da najave sudjelovanje na turniru kako bismo mogli pripremiti dovoljan broj obroka. Najave možete 
obaviti na slijedeće brojeve mobitela 098/9533-110 ( Ivica Vrančić )  i 091/3505-711 ( Tomica Turk ) ili na e-mail 
info@stk-zabok.hr. Na navedene kontakte možete dobiti sve dodatne informacije vezane za sudjelovanje na turniru, 
kao i na web stranici www.stk-zabok.hr. 
 
8. NAGRADE: Organizator će športskim trofejima nagraditi četiri (4) najbolje plasirana igrača/igračice u svakoj 
kategoriji. Susreti za treće mjesto neće se igrati, već će se dodijeliti pehari za dva treća mjesta i tako za sve kategorije. 
 
9. PROPOZICIJE: Pravo tumačenja Propozicija na turniru ima Vrhovni sudac kojeg će odrediti organizator. 
 
Veselimo se Vašem učestvovanju, te Vas srdačno i športski pozdravljamo! 
 
 
 
U Zaboku, 07.10.2015. godine ORGANIZACIJSKI ODBOR TURNIRA 

mailto:info@stk-zabok.hr
http://www.stk-zabok.hr/

