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“Нови Сад” 

П П З И В 

на “Светпсавски турнир” 

 кпји ће се пдржати у недељу, 26.јануара, у стпнптенискпј сали СПЕНС-а у Нпвпм Саду 

(ул.Сутјеска 2) са ппшеткпм у 10 шаспва.  

КАТЕГПРИЈЕ 

1. Први и други разред (2005-2006.гпдищте)........................................дешаци и девпјшице 

2. Трећи и шетврти разред (2003-2004.гпдищте)…………….....................дешаци и девпјшице 

3. Пети и щести разред (2002-2001.гпдищте)…………………………............дешаци и девпјшице 

4. Седми и псми разред (2000-1999.гпдищте)…………………………………..дешаци и девпјшице 

5. Средопщкплски узраст (1998-1995.гпдищте)…………………………………дешаци и девпјшице 

СИСТЕМ ТАКМИЧЕОА 

 У групнпј фази такмишеоа са 3 или 4 ушесника игра се пп принципу свакп са сваким, а први 

и другппласирани из групе иду на главну таблу где се игра пп куп систему. Сви мешеви играју се на 

три дпбијена сета. Турнир се игра на девет стплпва. Турнир ппшиое пдиграваоем свих група, пд 

најмлађе категприје ка најстаријпј. Накпн свих пдиграних група, приступа се главнпј табли. Жреб је 

пплудиригпван, а у пбзир се узимају пласмани на званишнпг ранг листи СТСС. 

НАГРАДЕ 

 У свим категпријама најбпљи дпбијају медаље и диплпме. Ппбедници у свим категпријама 

кпд дешака и кпд девпјшица играју мешеве за апсплутнпг ппбедника и дпбијају престижни пехар. 

Пп гласпвима тренера, намеоене су медаље за фер плеј кпд дешака и девпјшица.  

ТАКМИЧАРСКА КПМИСИЈА 

 Врхпвни судија је Вукадинпв Павле, а шланпви су Скелечија Гпран и Фрациле Дан. 

КПТИЗАЦИЈА 

 Кптизација за ушещће, пп такмишару, изнпси 600 динара. Уплаћује се прекп жирп рашуна 

310-2254-47 НЛБ Банка или на лицу места, сат времена пре ппшетка турнира. Сваки такмишар има 

правп играоа самп у једнпј категприји.  

РПК ЗА ПРИЈАВЕ 

 Рпк за пријаве је дп шетбртка, 23.јануар, дп 21 шас. Пријаве се мпгу изврщити на е-меил 

office@stknovisad.org.rs Инфпрмације на телефпн 063/ 8-309-702 Дан Фрациле (директпр турнира) 
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