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7. STOLNOTENISKI CUP – STUBAKI 2016  

 
1. Organizator turnira je STK Stubaki i Turistička zajednica općine Stubičke Toplice 
 
2. Pokrovitelj turnira je Općina Stubičke Toplice. 
 
3. Turnir će se održati 24. 04. 2016. s početkom u 9 sati, u sportskoj dvorani Osnovne škole Oroslavje, 
Antuna Mihanovića 6, Oroslavje. 
 
4. Natjecanje će se održati u sljedećim kategorijama: 
- seniori – rođeni 1977 i mlađi. 
- mlađi veterani – rođeni 1976 i stariji. 
- veterani – rođeni 1966 i stariji 
- stariji veterani – rođeni 1956 i stariji 
 
5. Pravo nastupa imaju svi igrači (registrirani i neregistrirani) koji se prijave do za to predviđenog roka. U 
pojedinačnom dijelu natjecanja natjecatelji će biti svrstani u skupine od po 3-4 igrača  u kojima igraju svaki 
sa svakim. Prvo i drugoplasirani igrači nastavljaju natjecanje KO sustavom do konačne pobjede, isto tako 
treće i četvrtoplasirani igrači nastaviti će natjecanje u tzv utješnom dijelu gdje će KO sustavom 
igrati do konačne pobjede. 
Svi susreti igrat će se na tri dobivena seta. Turnir će se igrati prema odredbama Pravilnika o sustavu 
natjecanja i Pravilnika o organizaciji natjecanja HSTS-a. 
Organizator će odrediti nosioce prema aktualnoj rang listi SOKAZ-a i rang listi HSTS-a. 
U utješnom dijelu mogu nastupiti svi prijavljeni igrači u pojedinačnom kategorijama, a igra se u 
dvije skupine (do 50 i iznad 50 godina). 
Svi igrači nastupaju na vlastitu odgovornost, pa se preporučuje da prethodno obave lječnički pregled. 
 
6. U razigravanju po skupinama suditi će sami natjecatelji. 
 
7. 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 sa jednakim brojem osvojenih 
bodova. 
 
8. Prijave će se  primati na dan turnira i to: 
- do 8.30 sati za kategoriju seniori i mlađi veterani, a natjecanje će početi u 9.00 sati 
- do 10.00 sati za kategoriju veterani i stariji veterani, a  natjecanje će početi u 10.30 sati 
Molimo zainteresirane učesnike da  najave sudjelovanje na turniru kako bi se mogli što bolje organizacijski 
pripremiti. Najaviti se možete na sljedeće brojeve: 098/721198 - Tomislav Kačavenda i 091/2006075 – 
Anđelko Zrinski ili na email: kacavendat@gmail.com 
 
9. Kotizacija za nastup na turniru iznosi 70,00 kuna u kotizaciju je uključen topli obrok i jedno piće. 
 
10. Organizator će sportskim trofejima nagraditi četiri najbolje plasirana igrača u svakoj kategoriji. 
 
11. Pravo tumačenja Propozicija na turniru ima pravo Vrhovni sudac, kojeg će odrediti organizator.  
 
 
Radujemo se Vašem dolasku. 
 
 
Stubičke Toplice 10.03.2016.                                                           ORGANIZACIJSKI ODBOR 


