
 

П Р О П О З И Ц И И 

 

Натпревар: 

 Samsung - Скопје Опен 2018 година. 

Место на одржување: 

Турнирот ќе се одржи во Скопје  под покровителство на ППФМ а во техничка организација 

ППК Телеком НЕЦ, на 16 Декември (недела) година во 9:30 часот 

Сала за натпревар: Сала Форца, Карпош 

Непосредно до Студентски дом Гоце Делчев 

Одржување на жреб: 

Жребот ќе се одржи на местото на одигрување, под раководство на Врховниот Судија на  

15.12.2018 - сабота со почеток во 18:00 часот и ќе биде он лајн достапен.   

Право на настап: 

Натпреварите ќе се одржат во следните категории: 

-категорија 40+ Мажи 

-категорија 49+ Мажи 

-категорија 59+ Мажи 

-Апсолутна категорија Мажи и Жени 

Пријавените играчи во ветеранските категории можат да учествуваат само уште во 

апсолутна категорија. 

Врховен Судија: 

Роберт Михајловски - МС ИТТФ 

Ангелина Иванова – Заменик Врховен судија - МС ИТТФ 

Судии: Делегирани од ППФМ  

Делегат на првенството: Предраг Чоловиќ-МС ИТТФ 



Директор на турнирот (делегира организаторот) 

Правилата и сите нејасни ситуации или состојби се толкуваат  од страна на Делегатот 

Вид на натпревар: 

Првенството се игра поединечно во машка женска конкуренција. 

Систем на натпреварување: 

Средбите во квалификациониот дел ќе  се играат во  групи од по 3-4 натпреварувачи. Мечевите 

во групите се играат по Роунд Робин систем (секој со секого) во подобар од 5 сета согласно 

распоредот за играње: 1-3,2-3;1-2 и ќе се сметаат за квалификација за Главниот натпревар. 

Носителите и воопшто распоредот ќе биде врз основа на  ИТТФ/ЕТТУ ранкинг и постигнати 

резултати на претходни турнири со сличен карактер. 

Победник во групниот дел е оној натпреварувач кој ќе освои најголем број бодови.Во случај на 

изедначен резултат на табелата се применуваат правилата и прописите на ИТТФ за одредување 

конечен  пласман.Резултатите се бодуваат по следниот принцип:победа=2 бода,пораз=1 

бод,неодигран или незавршен меч=0 бодови. 

Првопласираните два натпреварувачи од секоја група напредуваат во Главен Натпревар кој ќе 

се игра по Нок-аут систем.Распоредот во главниот костур се одредува стандардно носителите 1 

и 2 се поставени на место 1 и 16, носителите 3 и 4 со зреб на место 8 или 9. Останатите 

првопласирани учесници ќе се жребаат. Второпласираните учесници се жребаат по принцип да 

се во различна половина  на костурот од  победникот во  нивната група и по можност на различна 

страна со учесници од ист клуб-Федерација. 

Системот на игра во главниот жреб е еднократен нок-аут во подобар од 5 сета. 

Победникот се стекнува со звање Шампион на Samsung - Скопје Опен 2018 година. 

Обврска на натпреварувачите: 

Сите натпреварувачи учествуваат по своја слободна воља, па согласно лично се одговорни за 

својата здравствена состојба и физичка способност. Организаторот препорачува сите 

натпреварувачи да имаат важечки лекарски преглед со кој се потврдува дека се способни за 

спортски натпревари  

Финансиски одредби: 

Уписнина: Секој учесник уплатува 600 МКД (10ЕUR) за натпреварувач во една категорија, а за 

учество во две категории уписнината изнесува 900 МКД (15ЕUR) во која влегува обезбеден 

ручек. 

Непарични награди 

Организаторот обезбедува награден фонд за најдобро пласираните во апсолутна категорија и тоа  

3 телефони Samsung обезбедени од Главниот спонзор на турнирот Самсунг. За прво место 

Самсунг  А-6, за второ место Самсунг А-6 и за 3 место Самсунг Ј-6. 

 



Парични награди  

Организаторот ќе обезбеди вкупно 450ЕУР награден фонд, кој ќе биде распределен сразмерно, 

по 100 ЕУР, во категориите 40+, 49+, 59+, Апсолутна жени (1 место 50 ЕУР, 2 место 30 ЕУР и 3 

место 20 ЕУР) како и 50ЕУР дополнителна парична награда за победникот во апсолутна 

категорија во Машка конкуренција.  

Обврски на  организатор и технички организатор и опрема за игра: 

Салата е прописно опремена, уредно осветлена и затоплена, со посебно одвоени соблекувални.  

Опрема за игра: 

Натпреварите се играат на маси  за лига натпревари Stag Americas - сини, и  мрежички Стаг -

црни. 

Натпреварите се играат со топчиња Stag-ИТТФ 3*-бели. Топчињата ги обезбедува 

„Организаторот„ за Главниот натпревар додека во групите играчите ги обезбедуваат сами. 

Право на толкување на овие пропозиции има Организаторот преку своите официјални 

претставници на првенството. 

Жалба: 

Натпреварувачите имаат право на Жалба за (по нивно мислење) евентуални прекршувања на 

правилата и пропозициите и истата ја  најавуваат во записникот. Незадоволната страна Жалбата 

ја доставува  во рок од 15 минути по завршувањето на натпреварот до Директорот на турнирот.  

Жалбата ја решава Директорот на турнирот и Делегатот и одлуката е конечна, а мора да биде 

донесена пред почеток на наредниот круг на натпревари. 

Пријавување 

Најдоцна до 14 декември 2018 година на е-маил zoki_tanevski@hotmail.com   


