
ИЗВЕШТАЈ ВРХОВНОГ СУДИЈЕ-ПОПОВИЋ РАНКА СА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ У 
СТОНОМ ТЕНИСУ ЗА СЕНИОРЕ У НОВОМ САДУ ОД 27.02.-28.02.2015. ГОДИНЕ 

 

СУБОТА 27.02.2015. ГОДИНЕ: 

Пре почетка такмичења извршио сам проверу такмичарских књижица тј. да ли играчи/це 
имају уредан (важећи) лекарски преглед. Установљено је да играчи Далибор Симић, 
Аранђеловац и Петар Кнежевић, СТАК нису имали такмичарске књижице, па самим тим 
ни уредне лекарске прегледе. Играч Борис Брновић, PRIMAR.CO, се није појавио на 
такмичењу, о чему је претходно обавестио Савез и мене као врховног судију, наводећи да 
због болести неће доћи. Наведени играчи нису учествовали на такмичењу, ни у једној 
категорији. 

Такмичење је почело по групамау 10,00 часова, како је и планирано. Играло се на 9 
столова, на 3 добијена сета. 

После завршетка такмичења по групама, извршили смо жребање за главну таблу. 

Сениори су одиграли прво коло главне табле. Такмичење на главој табли, за сениори/ке се 
играло на 4 добијена сета. 

Такмичење у дубловима и мешовитом дублу играло се до полуфинала. 

Код жреба за дубл сениорке, на главној табли, смо имали измену (уз претходну сугестију 
СТК Обилић) и то пар Јокић, Вигњевић-Агоштон, Вејновић, тако што је пар Јокић, 
Вигњевић пребачен за једно место испред и састао се са паром Молнар, Лупулеску И. јер 
су играчице Вигњевић и Агоштон из истог клуба,. 

Код сениора, пар Ристић, Кнежевић је измењен у пар Ристић, Митровић, јер је пар 
Митровић, Брновић брисан због недоласка Брновића, пар Смиљић, Симић је такође 
брисан због не играња Симића. 

Првви дан такмичења завршен је у 18,15 часова. 

Такође у току самог такмичења обављена је и допинг контрола. 

Контролори су насумично одабрали такмичаре који су тестирани. 

Судије су биле: Вицо Нина, Панић Миона, Шијачић Ненад, Бунчић Драган, Ракић Ратко, 
Кулишић Славољуб, Николић Мирон, Панић Зоран, Кристијан Кристина и Скелеџија 
Деана. 

 



НЕДЕЉА 28.02.2015. ГОДИНЕ: 

Такмичење у недељу се наставило у 10,00 часова, по плану, и одигране су 1/8 финала у 
мушкој, а од 10,30 и у женској конкуренцији. 

У конкуренцији сениори, у 1/8 финала, играч Анушић Бранко (Bus computers) се није 
појавио на такмичењу, па је играч Борис Михаиловић ( Ц. Звезда) у ¼ финала ушао без 
одиграног меча. 

Остатак такмичења протекао је у складу са планираним програмом. 

Такмичење се завршило у 17,00 часова, доделом медаља, пехара и осталих награда. 

Судије су биле: Вицо Нина, Панић Миона, Панић Зоран, Шијачић Ненад, Нађ Бата Карољ, 
Дабић Мира, Николић Мирон, Кулишић Славољуб и Бунчић Драган. 

 
У току оба дана такмичења судије су поделиле играчима картоне: 
-Нађнемеди, жути картон (микс дубл Нађнемеди, Фењвеши) 
-Л. Лупулеску, жути картон (мушки дубл Анушић, Л. Лупулеску) 
-Халас, жути картон (појединачно прво коло) 
-Л. Лупулеску, жути картон (појединачно) 
-Буш Имре, жути картон (појединачно) 
-Чолаковић Мирослав, жути картон (појединачно) 
-Фишер, жути картон (појединачно) 
-Фењвеши, жути картон (појединачно) 
-А. Лупулеску, жути картон (појединачно) 
-Мајсторовић И. жути и жуто-црвени картон (појединачно) 
-Радоњић В. жути и жуто-црвени картон (појединачно, полуфинале) 
-Нађнемеди, жути картон (финале) 
 
Извештај о пласману на такмичењу, биће вам послат од стране делегата Мирјане 
Петровић. 

Спортски поздрав, 

Поповић Ранко (међународни судија) 

 


