
Сите играчи од машки пол според старосните критериуми наведени 

во делот "Категории".

Еден играч може да игра во максимум 2 категории и тоа според 

следниот критериум:

Доколку е Ветеран, може да игра само во својата старосна категорија 

и во Апсолутна категорија (Мажи OPEN).

1 категорија - 600 ден. (10 eвра)

2 категории - 900 ден. (15 евра)

Право на учество

Котизација

Плаќање на лице место

Дополнителни 

правила

Пријавите треба да содржат: Име, Презиме, датум на раѓање и 

категорија/категории во којашто/коишто се пријавува учесникот.  

Секој учесник, по успешно испратена пријава ќе добие повратен mail 

со потврда за успешна пријава и Единствен Идентификационен 

Број. Истиот тој број ќе го добие во вид на картичка по уплаќање на 

котизацијата. 

На теренот (паркетот) ќе имаат пристап единствено играчите 

коишто поседуваат таква валидна ID картичка издадена од 

организаторот.

Мажи OPEN (Апсолутна категорија), Ветерани 35-49 год., Ветерани 

50-59 год., Ветерани 60+ год.
Категории

П Р О П О З И Ц И И

IV-ти Меморијален Меѓународен турнир          Александар 

Атанасовски - МАЦ

Организатор

Датум и време

Место на 

одржување

9-ти Март 2019, Сабота 09 и 30 часот

ППК Вардар Скопје

СЦ Форца - Скопје

Покровител
Пинг-понгарска Федерација на Македонија &

SAMSUNG МАКЕДОНИЈА



Награди

Во сите категории, I, II и две III-ти места ќе добијат соодветно 

пехари и медаљи, а за прваците дополнително наградите се следни:

- Апсолутна категорија: Самсунг телефон + 50 EUR

- Ветерани 35-49: 100 EUR

- Ветерани 50-59: 100 EUR

До 07.03.2019 до 15 часот на email: zhivko.apostoloski@hotmail.com            

Контакт телефон +389 70 330 445

Пријавување

Организација

Организаторот ќе постави најмалку 8 ITTF маси со комплетна 

опрема во зависност од бројот на натпреварувачи. Топчиња 

обезбедува организаторот.

Во поединечна конкуренција, квалификации се играат  во групи, по 

систем - секој со секого (Раунд Робин). Победникот добива два бода, 

поразениот еден, за недовршен/неодигран меч не се добива бод. 

Првите двајца од секоја група се пласираат во втората фаза  на 

директни елиминации. Пласманот во групи се одредува согласно 

правилата на ИТТФ. Доколку има помалку од шест пријавени играчи 

во било која од категориите, се игра систем секој со секого при што 

победник е оној кој ќе има најголемо бодовно салдо. Сите 

натпревари се играат по систем подобар од пет сетови.

Здравствена 

состојба

Сите натпреварувачи учествуваат по своја слободна воља, па 

согласно лично се одговорни за

својата здравствена состојба и физичка способност. Организаторот 

препорачува сите

натпреварувачи да имаат важечки лекарски преглед со кој се 

потврдува дека се способни за

спортски натпревари

Систем на 

натпреварување

Ждреб

Распоред

08.03.2019, Поставување на носителите ќе се изврши според 

постигнатите резултати од претходниот турнир. Организаторот има 

право да ги поставува носителите според ранг на квалитет којшто тој 

го одредува.

Апсолутна категорија: 10 часот – Групна фаза

 Сите ветерански категории: 12 часот – Групна фаза

Апсолутна категорија: 15 часот - Елиминации

Сите ветерански категории: 17 часот - Елиминации

Организаторот го задржува правото на промена на овој распоред 

во однос на времетраењето на натпреварите и бројот на 

учесници.



Судии ќе бидат обезбедени за елиминацискиот дел од турнирот

Жалби

Жалба може да се поднесе до Врховниот судија за прашања од 

толкување на Правилата од страна на судија. Во втор степен до 

Жирито - по прашање на одлуката на Врховниот судија која не е 

покриена со овие пропозиции. Жирито го сочинуваат: Врховниот 

судија - како известител, Делегатот и Претставник на 

Организаторот како одлучувачка тело. Одлуката на Жирито е 

конечна.

Представник на 

Организаторот 

(Директор на 

турнирот)

Филе Матевски

Информации

Делегат

За се што не е предвидено со овие пропозиции, важат правилата на 

пинг-понгарската игра според ITTF.

Виолета Апостолоска

Врховен судија:  Mирослав Николовски                              

Судии


