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НОВОГОДИШЊИ ТУРНИР МЛАДИХ – НОВИ САД 2012. 

 

ТЕРМИН 

Турнир ће се одржати 2. децембра (недеља) у стонотениској сали СПЕНС-а у Новом 

Саду (ул. Сутјеска 2). Почетак такмичења је у 10 часова. Сала ће бити отворена од 9 ч. 

 

КАТЕГОРИЈЕ 

Pravo uчешћа имају сви регистровани и нерегистровани играчи у следећим 

појединачним категоријама: 

1. Предшколски, 1 и 2 разред....................................................МЕШОВИТО 

2. Трећи, четврти и пети разред...............................................МЛАЂИ КАДЕТИ 

3. Трећи, четврти и пети разред...............................................МЛАЂЕ КАДЕТКИЊЕ 

4. Шести, седми и осми разред................................................КАДЕТИ 

5. Шести, седми и осми разред................................................КАДЕТКИЊЕ 

6. Први и други средњи...........................................................ЈУНИОРИ 

7. Први и други средњи...........................................................ЈУНИОРКЕ 

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА 

 Такмичење ће се одвијати на девет столова. Квалификациони делови турнира у 

свим категоријама одржаће се по групама од три или четири играча / играчица. Финални 

део турнира у свим категоријама одржаће се по куп систему. Жреб ће бити 

полудиригован, односно узеће се у обзир званични ранг СТСС-а, али и да се ако је могуће 

избегну сусрети играча из истог клуба пре завршних борби. Сви мечеви играју се на три 

добијена сета.  

 

Стонотениски клуб “Нови Сад” 
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ОКВИРНА САТНИЦА ТУРНИРА 

 10.00.............................................................. Званична церемонија отварања турнира 

 10.15...............................................................Такмичење по групама 

 13.00...............................................................Главна табла 

 16.00...............................................................Финала 

 16.45...............................................................Додела медаља и затварање турнира  

 

ТЕХНИЧКО ВОЂСТВО 

Такмичењем руководи врховни судија Кулишић Славољуб, док су чланови 

такмичарске комисије и техничког вођства турнира Томичић Срђан, Петровић Мирјана и 

Вучинац Павле.  

 

НАГРАДЕ 

 За најбоље такмичаре предвиђене су дипломе и медаље, а сви учесници 

најмлађих категорија добијају диплому. Превиђене су медаље у традиционалном избору 

за најмлађег учесника, фер плеј и храбро срце. Комисија за доделу награда чине тренери 

свих екипа. 

 

ИСХРАНА И СМЕШТАЈ 

 Организатор обезбеђује ужину (сок и мешано пециво). Постоји могућност 

организовања вечере по промотивној цени у ресторану „Шешир“ у центру града (ул.Арсе 

Тодоровића) или преноћиште у мотелу „Стојић“ 2.5 км од сале (јефтинија цена за веће 

групе). Више информација о томе од организатора турнира. 
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ПРОМОЦИЈА 

 Медијски покравитељ турнира је недељни магазин за младе „НС Репортер“ и први 

новосадски спортски интернет портал www.kapiten.rs . Са турнира извештаваће Јавни 

медијски сервис Војводине – Радио телевизија Војводине.  Официјане фотографије и 

резултати турнира биће објављени на www.stknovisad.org.rs  

 

КОТИЗАЦИЈА 

 Котизација износи 500 динара и уплаћује се на жиро рачун клуба 310-2254-47  NLB 

Banka или на самом такмичењу најкасније пола сата пре почетка турнира. 

 

ПРИЈАВЕ 

 Пријаве се достављају најкасније до четвртка 29.новембра на е-меил 

office@stknovisad.org.rs . Жреб ће бити објављен на сајту www.stknovisad.org.rs 24 сата 

пред почетак такмичења. Лице за контакт Дан Фрациле 063/ 8-309-702. 

 

 

 

 

 

 

У Новом Саду         Спортска служба 

22.11.2012.         у СТК ''Нови Сад'' 

 

мп 
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