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Предмет: Позив за учешће на турниру
Екипни микс турнир
„Академија2018“
Поштовани стонотенисери,
Позивамо Вас да учествујете на Екипном микс турниру „Академија 2018“, који ће се
одржати 15. септемра (субота) у стонотениској сали АКАДЕМИЈА 2018, Подунавска бб, Камењар,
Нови Сад са почетком у 10 часова.
КАТЕГОРИЈЕ
1. 2006 годиште и млађи...................................................дечаци и девојчице
2. 2005 и 2004 …..................................................................дечаци и девојчице
СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Све екипе морају бити мешовите тј. чине је дечак и девојчица. Екипу могу чинити и
играчи из различитих клубова. У случају да дечак или девојчица намају саиграча спајаће се
са слободним пријављеним играчом.
Систем такмичења:

1. партија:
2. partija:
3. partija:

Екипа 1
Микс дубл
девојчица
дечак

Екипа 2
Микс дубл
девојчица
дечак

Прво се игра групна фаза такмичења са 3 или 4 екипе (у зависности од броја
пријавлјених екипа), игра се по принципу свако са сваким, а прва и другопласирана екипа
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из групе иду на главну таблу где се игра по куп систему . Сви мечеви играју се на три добијена
сета и играју се све три партије. Турнир се игра на 7 столова марке ДОНИК и лоптице ТИБХАР
пластичне са три звездице.
Турнир почиње одигравањем свих група. Након свих одиграних група, приступа се
главној табли.
НАГРАДЕ
У свим категоријама за 1-4 места предвиђене су медаље и поклон пакети .
Уручење одличја искључиво је могуће само на свечаној церемонији, по затварању
турнира.
КОТИЗАЦИЈА
Котизација за учешће, по такмичару, износи 500 динара тј. 1000 динара по екипи .
Сваки т акмичар има право играња само у једној категорији и једној екипи.
РОК ЗА ПРИЈАВЕ
Рок за пријаве је до петка, 14. септембар петак до 15 часова. Пријаве након тог
рока неће бити прихваћене. Пријаве се могу извршити на е-меил stkakademija@gmail.com
Такмичари могу да учествују на турниру само са лекарском потврдом или на
сопствену одговорност и одговарају за своје здравствено стање.
Право учешћа имају сви регистровани и нерегистровани играчи.
Информације на телефон 060/67-555-45.
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