СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
STONOTENISKI SAVEZ SRBIJE
TABLE TENNIS ASSOCIATION OF SERBIA

КЛУБОВИМА СТСС

Beograd, 02.03.2018.
Broj: 29/2018.

Предмет: Пријављивање на сениорске међународне турнире
Поштовани,
Како би канцеларија СТСС могла на време да изврши пријаву играча за међународне сениорске
турнире типа ПРО ТОУР, молимо Вас да поштујете следећа правила:
-

-

Захтев за учешће шаљу клубови играча који имају намеру да учествују на међународним
турнирима;
Захтев за учешће играча који наступају у страним клубовима, играчи шаљу самостално;
Захтев обавезно мора да садржи опцију под којом се играчи пријављују на такмичење из
понуде у пропозицијама турнира (у случају пријављивања у официјалном делу обавезно
назначити који хотел, структуру соба, број ноћи, као и начин путовања);
Захтев се шаље најмање 7 дана пре последњег дана за пријаву;
У случају да се унапред знају парови за конкуренцију дублова у захтеву одмах назначити
са којим партнером играч наступа у дублу, у супротном партнера пријавити у року
према Пропозицијама
Захтеве слати путем меила на следеће меил адресе:
office@stss.rs i strucnakomisijastss@gmail.com
Слањем захтева, клубови и играчи се обавезују да ће платити казну у случају накнадне
одјаве и играчи неће моћи да наступају на наредном турниру док се не измири обавеза.
Приликом пријављивања играча, Спортски директор ће водити рачуна о правилима
међународне стонотениске федерације ИТТФ и не гарантује да ће сви играчи играти на
турниру.
Имајући у виду да су рокови за пријаву често дани викенда када канцеларија СТСС не
ради, молимо све заинтересоване клубове и играче да се придржавају правила јер у
супротном СТСС неће сносити одговорност уколико се пријава не изврши.

За све додатне информације контактактирати канцеларију СТСС или Спортског директора
СТСС.
Александар Каракашевић
Председник СТСС
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