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Клубовима СТСС 
Територијалним (Регионалним) савезима 
 
 
Предмет: Конкурс за организацију позивног турнира ТОП 12 за сениоре и сениорке 
 
Поштовани, 
 
Одлуком Извршног одбора СТСС од 30.11.2017. године одлучено је да датум одржавања позивног 
турнира ТОП 12 за сениоре и сениорке буде 22 – 23.12.2017. године (петак и субота).  Турнир би 
почео у петак у поподневним часовима када би се одиграло прва 4 кола. У суботу би турнир почео у 
10 часова када би се одиграло преосталих 7 кола. Турнир се игра по систему свако са сваким. Право 
учешћа према постојећем правилнику о систему такмичења имају првих 10 такмичара са ранг листе и 
два такмичара по избору селектора. 
 
Овим путем позивамо све заинтересоване за организацију позивног турнира ТОП 12 у конкуренцији 
сениора и сениорки да пошаљу електронском поштом на адресу Стонотениског савеза Србије 
попуњен образац пријаве коју Вам достављамо  у прилогу најкасније до понедељка 4. децембра 
2017. године 
 
Пријава мора бити оверена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање. 
 
Организатори треба да обезбеде следеће услове за организацију турнира: 
 

- салу са минимално 6 столова одобрених од ITTF-a 
- сала мора да садржи свлачионице за играче и санитарни чвор 
- димензије ринга морају бити најмање 12 x 6 
- сви столови морају бити исте марке и квалитета 
- на столовима морају бити постављене мрежице одобрене од ITTF-a 
- исправне механичке бројаче 
- за делегиране судије мора се обезбедити судијски сто 
- на сваком столу се морају обезбедити столице за тренере 
- дежурног лекара који мора бити присутан током целог такмичења 
- израду и дистрибуцију програма такмичења 
- гаранцију клуба о исплати свих трошкова службених лица (судија, врховног судије и 

делегата) у складу са одредбама правилника. 
 
Предност при додели организације имаће клуб који понуди најбоље услове за организацију 
такмичења. 
 
Спортски поздрав 
 
Београд, 01.12.2017. године     Генерални секретар 
                                                                                                              Др. Горан Коцић 


