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Позив за доставу пријаве за такмичења у сезони 2022/2023 

Сви клубови који желе да организују доле наведена такмичења да доставе пријаву за 
доделу организације такмичења: 

 

Турнири за ранг листу: 

1. Турнир за ранг листу за сениоре – 19.11.2022. 

2. Турнир за ранг листу за кадете – 19.11.2022. (уместо10.9.2022.) 

3. Турнир за ранг листу за јуниоре, кадете и млађе кадете – 18.-19.3.2023. 

(на територији раније надлежног савеза централне Србије) 

 

Државна првенства  

4. Појединачно првенство Србије за сениоре 2023. - 25.-26.3.2023. 

5. Појединачно првенство Србије за кадете - 25.-26.3.2023. 

6. Појединачно првенство Србије за јуниоре - 4.-5.3.2023. 

7. Појединачно првенство Србије за млађе кадете - 4.-5.3.2023. 

8. Појединачно првенство Србије за мини кадете -.11.-12.2.2023. 

 

ТОП турнири  

9. ТОП 12 за сениоре и сениорке - 24.-25.12.2022. 

10. Топ 12 за јуниоре и јуниорке - 20.-21.5.2023. 

11. Топ 12 за млађе кадете и кадеткиње - 20.-21.5.2023. 

12. Топ 12 за кадете и кадеткиње - 3.-4.6.2023. 

 

Екипна првенства  

13. Екипно првенство Србије за јуниоре и јуниорке - 13.или 14.5.2023. 

14. Екипно првенство Србије за кадете и кадеткиње - 23.4.2023. 

15. Екипно првенство Србије за млађе кадете и кадеткиње - 2.4.2023.  

 

Појединачнo првенствo Србије за сениоре и ТОП турнири се играју 2 дана. На 
појединачним првенствима за сениоре и јуниоре се играју појединачне категорије и 

категорије парова и мешовитих парова. На првенствима кадета и млађих кадета не игра 
се категорија мешовитих парова. 

Минимални услови за организацију такмичења које обезбеђује организатор су:  
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- сала која садржи свлачионице за играче и санитарни чвор, 

- минималан број столова за појединачна првенства је 9, за топ турнире и екипна 
првенства 6. 
- сви столови и мрежице на једном такмичењу морају бити исте марке и квалитета, 

одобрени од ИТТФ,  
- простор за игру - у складу са Правилником о организацији такмичења СТСС, 

- оградице морају бити исте боје 
- довољан број судијских столова и механичких бројача, 
- довољан број лиценцираних судија; накнаде плаћа организатор, 

- по две столице за тренере за сваки сто. 

У дворани не сме бити стаклених површина кроз које продире светлост. Дворана 

мора да има  свлачионице, трибине, санитарне чворове, сто за вођење, озвучење, 
грејање. 

Котизације за учешће коју плаћају учесници припада организатору и износи: екипна 
првенства и топ турнири - 2.000,00 динара, појединачно првенство за сениоре и јуниоре 
- 1.000,00, појединачно првенство за кадете и млађе кадете – 800,00 динара. 

Судијске таксе се утврђују према ценовнику судијске организације: за сениорска 
такмичења 1600 дин. турнус, за појединачна првенства и топ турнире млађих категорија 

1400 турнус, за екипна првенства  млађих категорија 1200 турнус; за врховног судију 
таксе се увећавају 100%. 

Стонотениски савез Србије обезбеђује:  

- пехаре и медаље за победнике, 
- 72 такмичарске лоптице за турнир; организатор је дужан да обезбеди довољан број 

додатних лоптица, 
- присуство делегата о трошку СТСС. 

Сви заинтересовани су дужни да доставе  пријаву која садржи: 

обавезни подаци 
- изјаву о испуњеностi минималних услова,  

- назив такмичења за које се врши пријава, 
- број и марка столова, величина ринга,  
- број оградица за све стране стола, 

- јачина осветљења, 
- врста, пода, 

- висина плафона. 
допунски, необавезни подаци 

- да ли постоји климатизација, 

- податак и спецификацију евентуалних робно-новчаних награда. 

Предност у додели организације такмичења ће имати клубови који понуде најбоље 

услове. 

Организатор може доставити понуду за све категорије који се играју одређеног 
датума, или само за једну.  
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У случају да има више кандидата заинтересованих за организацију наведених 

такмичења предност ће имати клубови који понуде атрактивније услове за играче, 
тренере, судије, публику и остале учеснике такмичења. 

Пријава мора бити оверена печатом клуба и потписом овлашћеног лица и достављена 

Стонотениском савезу Србије електронском поштом најкасније до 12.9.2022. на адресу 
takmicenja@stss.rs. 

Коначну одлуку о додели организације турнира доноси ТК СТСС.  

Београд, 5.9.2022.     

СТСС 


