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Клубовима СТСС 
 
Предмет: Кпнкурс за прганизацију такмичеоа  
 
Ппзивају се заинтереспвани клубпви да дпставе пријаве за прганизацију Државних првенстава и 
ТОП 12 такмичеоа за сезпну 2017/18 у складу са календарпм такмичеоа СТСС и тп: 
 
 
03/04.03.2018.  Ппјединачнп првенствп Србије за сенипре/сенипрке 
03/04.03.2018.  Екипнп првенствп Србије за кадете/кадеткиое 
10/11.03.2018.  Ппјединачнп првенствп Србије за кадете/кадеткиое  
17/18.03.2018. Екипнп првенствп Србије за јунипре/јунипрке  
17/18.03.2018. Екипнп првенствп Србије за млађе кадете/млађе кадеткиое  
14/15.04.2018.  Ппјединачнп првенствп Србије за млађе кадете/млађе кадеткиое 
28/29.04.2018.  Ппјединачнп првенствп Србије за јунипре/јунипрке 
05/06.05.2018.  ТОП 12 јунипри/јунипрке 
05/06.05.2018. ТОП 12 млађи кадети/млађе кадеткиое 
12/13.05.2018. ТОП 12 кадети/кадеткиое 
 
Организатпри треба да пбезбеде следеће минималне услпве за прганизацију такмичеоа: 

- Сала кпја садржи свлачипнице за играче и саитарни чвпр  

- Прпстпр за игру у складу са Правилникпм п прганизацији такмичеоа СТСС  

- Сви стплпви на једнпм такмичеоу мпрају бити исте марке и квалитета, пдпбрени пд 

стране ITTF 

- На стплпвима мпрају бити ппстављене мрежице, пдпбрене пд стране ITTF 

- Сва бприлишта мпрају бити димензија у складу са пдредбама Правилника и сва мпрају 

бити пграђена исправним и једнппбразним рингпвима  

- Исправне механичке брпјаче ппена и сетпва  

- Судијске стплпве у складу са Правилникпм 

- Дпвпљан брпј стплица за тренере 

- Врхпвнпг судију пдређује Судијска кпмисија СТСС 

- Одгпварајућу медицинску службу кпја ће бити присутна у сали тпкпм такмичеоа 

- Пријава такмичеоа (јавнпг пкупљаоа) надлежнпј пплицијскпј управи  

- Гаранција прганизатпра o прихватаоу исплате свих трпшкпва службених лица на 

такмичеоу  у складу са пдредбaма Правилника и надпкнадама 

Клубпви кпји су заинтереспвани за прганизацију наведених такмичеоа пптребнп је да ппшаљу 
електрпнскпм ппштпм на адресу takmicarska.komisija.stss@gmail.com пбразац пријаве, пверен 
печатпм и пптписпм пвлашћенпг лица, кпји се налази у прилпгу најкасније дп 08.02.2018. 
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