PRAVILNIK O SUSTAVU
STOLNOTENISKIH NATJECANJA

Zagreb, Svibanj 2022.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom pobliže se određuje sustav stolnoteniskih natjecanja u HSTS-u za sve kategorije stolnotenisača, te
način stjecanja momčadskog i pojedinačnog prvaka Hrvatske.
Članak 2.
Natjecanja koja predviđaju posjet publike smatraju se javnim natjecanjima.
Javna natjecanja mogu biti službena i neslužbena.
Članak 3.
Sva natjecanja iz ovog Pravilnika su službena i čine osnovicu za kategorizaciju stolnoteniskih klubova i njihovih
članova.
Članak 4.
Neslužbenim natjecanjima smatraju se natjecanja koja nisu dio ovog Pravilnika, prijateljski i trening susreti, te nastupi
na natjecanjima prigodnog i promidžbenog karaktera.
Članak 5.
Pravo je i dužnost klubova i natjecatelja da redovito nastupaju na natjecanjima.
Članak 6.
Prije početka svake natjecateljske sezone izrađuje se Kalendar natjecanja.
Do 15.06. tekuće godine obveza Natjecateljske komisije (u daljnjem tekstu pravilnika NK) HSTS-a je objaviti prijedlog
kalendara natjecanja od 01.08. tekuće godine do 31.07. slijedeće godine (natjecateljska sezona), sa time da je
prijedlog kalendara natjecanja do 31.12. konačni prijedlog kalendara, dok je prijedlog kalendara natjecanja od 01.01.
do 31.07. informativnog karaktera i kao takvog ga IO HSTS-a prihvaća.
NK HSTS-a do 15.12. tekuće godine objavljuje konačni prijedlog kalendara od 01.01.-31.07. kojeg IO HSTS-a prihvaća
kao konačni kalendar natjecanja.
Kalendarom natjecanja utvrđuje se mjesto i vrijeme održavanja natjecanja iz ovog Pravilnika, nastupi reprezentacije,
te održavanje prigodnih i promidžbenih turnira koje Izvršni odbor ocijeni da doprinose popularizaciji i razvitku stolnog
tenisa.
Prijedlog kalendara natjecanja mora biti objavljen na stranici HSTS-a minimalno deset dana prije sjednice IO HSTS-a
koja potvrđuje kalendar natjecanja, sa rokom od sedam dana za javnu raspravu u kojoj klubovi članovi HSTS-a mogu
dostaviti svoje prijedloge.
IO HSTS-a može donijeti odluku da drugi datumi budu rok do kada NK HSTS-a mora donijeti prijedloge kalendara
natjecanja.
Članak 7.
Mjesto održavanja natjecanja određuje se zasebnim postupkom koji ima tri faze :
1. Poziv klubovima da se kandidiraju za organizaciju određenih službenih natjecanja
2. NK HSTS-a objavljuje prijedlog dodjele organizacije službenih natjecanja
3. IO HSTS-a donosi odluku o organizatorima službenih natjecanja
Prijedlog dodjele organizacije natjecanja mora biti objavljen na stranici HSTS-a minimalno deset dana prije sjednice IO
HSTS-a koja potvrđuje organizatore natjecanja, sa rokom od sedam dana za javnu raspravu u kojoj klubovi članovi
HSTS-a mogu dostaviti svoju žalbu na prijedlog dodjele organizacije natjecanja.

II. VRSTE NATJECANJA
Članak 8.
Stolnoteniska natjecanja u HSTS-u dijele se po kategorijama i stupnjevima i spolovima.
II.I.

VRSTE NATJECANJA PO KATEGORIJAMA
Članak 9.

Kategorije natjecanja temelje se na starosnoj dobi natjecatelja.
Službena natjecanja u HSTS-u provode se u kategorijama:
1) seniori i seniorke,
2) mlađi seniori i mlađe seniorke (U-21)
3) juniori i juniorke (U-19)
4) mlađi juniori i mlađe juniorke (U-17)
5) kadeti i kadetkinje (U-15)
6) mlađi kadeti i mlađe kadetkinje (U-13)
Neslužbena natjecanja provode se u kategorijama:
1) najmlađi kadeti i najmlađe kadetkinje (U-11)
2) klinci i klinceze (U-9)
3) veterani i veteranke
Članak 10.
U kategoriji seniora i seniorki u momčadskim natjecanjima mogu nastupiti svi registrirani članovi HSTS-a bez obzira na
starost, a u pojedinačnim samo seniori i seniorke, juniori i juniorke, te kadeti i kadetkinje.
Članak 11.
U kategoriji mlađih seniora i mlađih seniorki u momčadskim natjecanjima mogu nastupiti svi registrirani članovi HSTSa koji do 31.12. prethodne godine nisu navršili 21 godina, a u pojedinačnim kategorijama samo mlađi seniori i mlađe
seniorke, juniori i juniorke, kadeti i kadetkinje, te mlađi kadeti i mlađe kadetkinje.
Članak 12.
U kategoriji juniora i juniorki u momčadskim natjecanjima mogu nastupiti svi registrirani članovi HSTS-a koji do 31.12.
prethodne godine nisu navršili 19 godina, a u pojedinačnim kategorijama samo juniori i juniorke, kadeti i kadetkinje,
te mlađi kadeti i mlađe kadetkinje.
Članak 13.
U kategoriji mlađih juniora i mlađih juniorki u momčadskim natjecanjima mogu nastupiti svi registrirani članovi HSTSa koji do 31.12. prethodne godine nisu navršili 17 godina, a u pojedinačnim kategorijama samo juniori i juniorke,
kadeti i kadetkinje, te mlađi kadeti i mlađe kadetkinje.

Članak 14.
Kategoriju kadeta i kadetkinja čine natjecatelji koji do 31.12. prethodne godine nisu navršili 15 godina.

Članak 15.
Kategoriju mlađih kadeta i mlađih kadetkinja čine natjecatelji koji do 31.12. prethodne godine nisu navršili 13 godina.
Članak 16.
Kategoriju najmlađih kadeta i najmlađih kadetkinja čine natjecatelji koji do 31.12. prethodne godine nisu navršili 11
godina.
Kategoriju klinca i klinceza čine natjecatelji koji do 31.12. prethodne godine nisu navršili 9 godina.

Članak 17.
Veteranima se smatraju natjecatelji koji će do 31.12. tekuće godine navršiti 40 godina i stariji.

II.II. NATJECANJA PO STUPNJEVIMA
Članak 18.
Službena stolnoteniska natjecanja u HSTS-u podijeljena su u stupnjeve:
1.
2.
3.
4.

I. stupanj natjecanja – općinska, gradska i županijska natjecanja
II. stupanj natjecanja – regionalna natjecanja
III. stupanj natjecanja – državna natjecanja
IV. stupanj natjecanja – međunarodna natjecanja

Članak 19.
Natjecanja I. stupnja – pojedinačna i momčadska (ekipna)
postavljena su masovno i otvorenog su tipa. Uz momčadi i igrače iz klubova moguć je nastup momčadi i natjecatelja iz
radnih organizacija, škola, Hrvatske vojske, mjesnih odbora i udruga građana s područja u kojem se organizira
natjecanje.
Članak 20.
Pojedinačna natjecanja II. stupnja
temeljna su natjecanja neslužbenih kategorija, posebno u konkurencijama klinaca i klinceza i najmlađih kadeta i
najmlađih kadetkinja. Svaka regija mora organizirati sustav natjecanja za te dvije konkurencije u cilju omasovljenja
stolnoteniskog sporta na lokalnoj razini. Na natjecanjima pravo nastupa imaju svi registrirani i neregistrirani
natjecatelji u HSTS-u koji prema starosnoj dobi imaju pravo igranja u toj kategoriji.
Momčadska (ekipna) ligaška natjecanja II. stupnja
U pravilu su zatvorenog tipa, a pravo nastupa se temelji na rezultatima na natjecanjima II. stupnja odnosno na
natjecanjima I. stupnja.
Momčadska (ekipna) natjecanja II. stupnja za mlađe uzrasne kategroije
su u temeljna natjecanja u svim službenim i neslužbenim mlađe uzrasnim kategorijama.
Članak 21.

Pojedinačna natjecanja III. stupnja
temeljna su natjecanja HSTS-a u svim službenim kategorijama.
Za svaku službenu kategoriju objavljuje se službena ranglista HSTS-a koja vrši vrednovanje postignutih rezultata.
Vrednovanje rezultata vrši se temeljem Pravilnika o ranglisti kojeg prije početka svake natjecateljske sezone potvrđuje
IO HSTS-a na prijedlog NK HSTS-a.
Na natjecanjima pravo nastupa imaju registrirani natjecatelji u HSTS-u koji prema starosnoj dobi imaju pravo igranja
u toj kategoriji.
Na službenim natjecanjima međunarodnog karaktera pravo nastupa imaju i neregistrirani natjecatelji.
Momčadska (ekipna) natjecanja III. stupnja
najviši su stupanj natjecanja u HSTS-u te su u svim službenim kategorijama zatvorenog su tipa. Pravo nastupa na tim
natjecanjima ostvaruje se temeljem rezultata postignutih na natjecanjima II. stupnja.
U konkurenciji seniora i seniorki pravo nastupa određuje se plasmanom u prethodnoj sezoni u ligaškim natjecanjima.
Članak 22.
Natjecanja IV. stupnja
su u pravilu natjecanja pod okriljem HSTS-a.
Ukoliko je to u interesu stolnog tenisa, temeljem dogovora s nacionalnim savezima jedne ili više država mogu se
oformiti redoviti ili povremeni oblici natjecanja.
Propozicijama za međunarodne oblike natjecanja utvrđuje se stjecanje prava nastupa, način igranja, rukovođenje
natjecanjem, materijalni aspekti i sve drugo od značaja za odvijanje natjecanja.

II.III. NATJECANJA PO SPOLOVIMA
Članak 23.
U svim kategorijama i svim stupnjevima natjecanja odvijaju se posebno za muškarce i posebno za žene.
U svim kategorijama i svim stupnjevima natjecanja žene se ne mogu natjecati u konkurenciji muškaraca, niti muškarci
u konkurenciji žena.
Iznimno,u natjecanjima I. stupnja žene se mogu natjecati i u muškoj konkurenciji.

III. STATUS I PODJELA REGIJA
Članak 24.
Natjecateljska regija je organizacijski oblik provođenja stolnoteniskih natjecanja na određenom području, koja se u
svom radu oslanja na HSTS.
Pripadnost klubova natjecateljskoj regiji utvrđuje Izvršni odbor HSTS-a, na prijedlog NK HSTS-a.
Članak 25.
U HSTS-u djeluju sljedeće natjecateljske regije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Regija Sjeverna Hrvatska
Regija Srednja Hrvatska
Slavonska regija - istok
Slavonska regija - zapad
Primorsko-istarsko-goranska regija
Dalmatinska regija
Grad Zagreb
Članak 26.

Svaka regija ima svog Povjerenika kojeg biraju klubovi svake natjecateljske regije na svojem sastanku.
Povjerenik natjecateljske regije je zadužen za provođenje svih natjecanja na razini natjecateljske regije i odgovoran je
NK HSTS-a.
Članak 27.
Kotizacija za nastup na svim pojedinačnim natjecanjima je 40 kuna.
Kotizacija za nastup na svim ekipnom prvenstvu regije je 100 kuna po ekipi.
Za ligaška natjecanja kotizacija je 200 kuna i uplaćuje se na žiro račun HSTS-a.

IV. PRAVO NASTUPA
Članak 28.
U momčadskim (ekipnim) ligaškim natjecanjima II. i III. stupnja mogu nastupiti samo klubovi registrirani u HSTS-u.
Članak 29.
U pojedinačnim natjecanjima (turniri zatvorenog tipa, TOP-ovi te pojedinačno prvenstvo Hrvatske) koja se boduju za
rang listu HSTS-a, mogu nastupiti natjecatelji i natjecateljice hrvatski državljani registrirani u HSTS-u, te natjecatelji i
natjecateljice hrvatski državljani koji su dozvolom HSTS-a registrirani u inozemnim klubovima, koji prema propisima
ITTF-a mogu nastupati za reprezentaciju Hrvatske.
Na otvorenim turnirima dozvoljen je nastup natjecateljima i iz drugih zemalja.
Iznimno, po pozivu trenera reprezentacije, na pojedinačnim natjecanjima mogu nastupiti natjecatelji i natjecateljice
hrvatski državljani registrirani u HSTS-u koji prema propisima ITTF-a ne mogu nastupiti za reprezentaciju Hrvatske.
Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske ne mogu nastupiti natjecatelji i natjecateljice koji prema propisima ITTF-a ne
mogu nastupiti za reprezentaciju Hrvatske.
Na ekipnim prvenstvima Hrvatske za mlađe uzrasne kategorije pravo nastupa imaju natjecatelji i natjecateljice
hrvatski državljani registrirani u HSTS-u.
Članak 30.
Jedan igrač može biti registriran samo za jedan klub.
Iznimno, perspektivni mladi natjecatelji mogu biti dvojno registrirani, na način da se dvojnom registracijom dozvoljava
samo nastup u seniorskoj konkurenciji kluba za koji je dvojno registriran. Dvojno registrirani igrači za matični klub su
registrirani u konkurenciji mlađih kadeta, kadeta, mlađih juniora, juniora i mlađih seniora.

Članak 31.
Natjecatelji mlađih kategorija mogu se pojedinačno natjecati u starijim kategorijama na slijedeći način :

Klinci i klinceze mogu nastupati na natjecanjima najmlađih kadeta i mlađih kadeta

Najmlađi kadeti i najmlađe kadetkinje mogu nastupati na natjecanjima mlađih kadeta i kadeta

Mlađi kadeti i mlađe kadetkinje mogu nastupati na natjecanjima kadeta, mlađih juniora i juniora

Kadeti i juniori mogu nastupati u starijim kategorijama bez ograničenja
U momčadskom (ekipnom) natjecanju nema ograničenja.

V. NATJECANJA
V.I. SLUŽBENA SENIORSKA MOMČADSKA (EKIPNA) NATJECANJA
Članak 32.
Utakmice Superlige igraju se na način da se natjecatelji sastaju po sljedećem redoslijedu:
1.
2.
3.
4.
5.

susret
susret
susret
susret
susret

A – X
B - Y
C - Z
A - Y
B - X

Izvršni odbor HSTS-a svojom odlukom do 01.srpnja godine prije nego što će se sistem igranja lige primjenjivati,
utvrđuje sistem igranja. Ukoliko Izvršni odbor do tog datuma ne donese odluku, na snazi ostaje stari sistem igranja.
U natjecanjima Superlige svi susreti igraju se do treće pobjede jedne momčadi (ekipe).
Kada se tijekom natjecanja momčadi sastaju dvaput, domaćin uvijek ima postavu ABC, a ako se sastaju jednom
postava se određuje izvlačenjem.
U svakom susretu dozvoljena je jedna zamjena i to u četvrtom ili petom susretu meča, dok se najava zamjene mora
prijaviti nakon odigranog trećeg susreta.
Članak 33.
Utakmice 1.HL igraju se na način da se natjecatelji sastaju po sljedećem redoslijedu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

susret
susret
susret
susret
susret
susret
susret

A – X
B - Y
C - Z
PAR
A - Y
C - X
B - Z

Izvršni odbor HSTS-a svojom odlukom do 01.srpnja godine prije nego što će se sistem igranja lige primjenjivati,
utvrđuje sistem igranja. Ukoliko Izvršni odbor do tog datuma ne donese odluku, na snazi ostaje stari sistem igranja.
U natjecanjima 1. Hrvatske lige svi susreti igraju se do četvrte pobjede jedne momčadi (ekipe).
U natjecanjima nižeg stupnja natjecanja od 1. HL na niže ostavlja se mogućnost da se klubovi u svakoj regiji posebno
dogovore da li žele :
1) da se susreti igraju do četvrte pobjede jedne momčadi
2) da se odigra svih sedam susreta
Kada se tijekom natjecanja momčadi sastaju dvaput, domaćin uvijek ima postavu ABC, a ako se sastaju jednom
postava se određuje izvlačenjem.
Zamjene su dozvoljene u igri parova, te u jednom od tri susreta drugog kruga (5 ili 6 ili 7 susret). Tko igra u parovima
trener kapetan ekipe mora prijaviti prije četvrtog susreta meča. Promjena igrača u drugom krugu se najavljuje prije
petog susreta meča.
Članak 34.
Kup susreti igraju se po slijedećem rasporedu :
1.
2.
3.
4.
5.

susret
susret
susret
susret
susret

A – X
B - Y
C - Z
A - Y
B - X

Izvršni odbor HSTS-a svojom odlukom do 01.srpnja godine prije nego što će se sistem igranja Kupa primjenjivati,
utvrđuje sistem igranja. Ukoliko Izvršni odbor do tog datuma ne donese odluku, na snazi ostaje stari sistem igranja.
Susreti Kupa Hrvatske igraju se do treće pobjede jedne momčadi (ekipe).
Postave ekipa određuju se izvlačenjem.
Preostale propozicije utvrđene su Propozicijama Kupa Hrvatske.

V.II. SLUŽBENA MOMČADSKA (EKIPNA) NATJECANJA U MLAĐIM UZRASNIM
KATEGORIJAMA
Članak 35.
Svi ekipni susreti u kategorijama najmlađih kadeta-tkinja, mlađih kadeta-tkinja, kadeta-tkinja, mlađih juniora-ki
juniora-ki, mlađih seniora-ki igraju se po slijedećem redoslijedu :
1. susret
A – X
2. susret
B - Y
3. susret
C - Z
4. susret
A - Y
5. susret
B - X
Izvršni odbor HSTS-a svojom odlukom do 01.srpnja godine prije nego što će se sistem igranja ekipnih prvenstava
primjenjivati, utvrđuje sistem igranja. Ukoliko Izvršni odbor do tog datuma ne donese odluku, na snazi ostaje stari
sistem igranja.
Susreti momčadskog (ekipnog) prvenstva Hrvatske igraju se do treće pobjede jedne momčadi (ekipe).
Postave ekipa određuju se izvlačenjem.
Neslužbeni momčadski (ekipni) susreti mogu se igrati i drugačijim sustavom natjecanja.
U svakom susretu dozvoljena je jedna zamjena i to u četvrtom ili petom susretu meča, dok se najava zamjene mora
prijaviti nakon odigranog trećeg susreta.
Članak 36.
Za svaku službenu utakmicu može biti prijavljeno najmanje 3, a najviše 5 natjecatelja koji prilikom prijave moraju biti
u dvorani, a prilikom pozdrava momčadi u borilištu. Igrač koji nije prilikom pozdrava u borilištu, nema pravo nastupa
na meču.

V.III. SLUŽBENA POJEDINAČNA NATJECANJA
Članak 37.
Pojedinačna natjecanja, uključujući i igru parova, mogu se igrati K.O. sustavom, turnirskim sustavom ili kombinacijom
oba sustava.
Na 4 dobivena seta igra se :
1) pojedinačno prvenstvo Hrvatske za seniore i seniorke,
2) TOP-8 seniora i seniorki,
Turniri gdje se prva faza natjecanja (kvalifikacije; grupe) igra na 3 dobivena seta, a završnica na 4 dobivena seta su :
1) pojedinačno prvenstvo Hrvatske za juniore i juniorke
2) pojedinačno prvenstvo Hrvatske za kadete i kadetkinje
Sva ostala natjecanja se igraju na 3 dobivena seta.
Članak 38.
Na svim pojedinačnim turnirima otvorenog tipa (otvoreni turniri, memorijali, regijski turniri) dva prvoplasirana
natjecatelja iz svake skupine nastavljaju daljnje natjecanje K.O. sustavom do konačnog pobjednika. Organizator,
ukoliko mu to uvjeti dozvoljavaju može organizirati utješni turnir za treće i četvrto plasirane igrače iz skupina.
Članak 39.
Kada se natjecanja odvijaju u skupinama, svaku skupinu čine 3 - 4 natjecatelja ili momčadi koji se sastaju međusobno
- svaki sa svakim. Plasman u skupini određuje se na način utvrđen u članku 40. ovog Pravilnika.
Članak 40.
U momčadskim i pojedinačnim natjecanjima gdje se sve momčadi, odnosno pojedinci, sastaju međusobno, poredak se
određuje temeljem osvojenih bodova.
Dva boda dobivaju se za pobjedu, jedan bod za izgubljeni susret, a nula bodova za gubitak u neodigranom ili
nedovršenom susretu.
Ako dvije ili više momčadi, odnosno dva ili više pojedinca, osvoje jednaki broj bodova, njihov plasman se određuje
samo iz rezultata njihovih međusobnih susreta uzimajući postupno u obzir broj osvojenih bodova, omjer pobjeda i
poraza pojedinačnih susreta, dobivenih i izgubljenih setova, te dobivenih i izgubljenih poena u setovima.
Ukoliko je nakon bilo kojeg koraka, mjesto jednog ili više članova skupine određeno, a ostali su još uvijek izjednačeni,
cijeli se postupak ponavlja, uzimajući u obzir samo rezultate članova skupine koji su osatli izjednačeni.
Ako, nakon izvršenih gornjih radnji, poredak izjednačenih momčadi ili pojedinaca nije moguće odrediti, njihov će se
predak odrediti ždrijebom.

Članak 41.
U natjecanju III. stupnja kod seniora i seniorki jedan klub se može natjecati samo s jednom muškom i jednom
ženskom momčadi u istom rangu natjecanja. Klub se može natjecati sa lošije rangiranom ekipom u najmanje jednom
rangu natjecanja nižem od ranga natjecanja gdje se natječe bolje rangirana ekipa.
U natjecanju III. stupnja kod mlađih kategorija jedan klub može se natjecati samo s jednom muškom i jednom
ženskom momčadi. U natjecanjima II stupnja dozvoljeno je da klub nastupi sa više ekipa

VI. IZVLAČENJE (ŽDRIJEB)
Članak 42.
Ždrijeb za sva službena pojedinačna natjecanja i sva službena ekipna natjecanja vrši Natjecateljska komisija HSTS-a.
Članak 43.
Za svako natjecanje (izuzev liga) određuju se nositelji.
Broj nositelja određuje se prema vrsti natjecanja (K.O. ili turnirski) i prema broju natjecatelja.
Nositelji u pojedinačnim natjecanjima određuju se temeljem europske, odnosno aktualne rang liste HSTS-a.
Nositelji u momčadskim (ekipnim) natjecanjima određuju se ukupnim zbrojem bodova tri najbolje plasirana
natjecatelja na aktualnoj rang-listi za to natjecanje.
Članak 44.
Kod određivanja nositelja za pojedinačna natjecanja u kategoriji seniora i seniorki hrvatska rang lista ima prednost nad
svjetskom, osim u slučaju igrača i igračica koji su plasirani do 200. mjesta na svjetskoj rang listi budu određeni za
nositelje redom kako su plasirani na svjetskoj rang listi ispred prvoplasiranog sa hrvatske rang-liste.
U kategoriji juniora i juniorki natjecatelji i natjecateljice koji su među 20 na europskoj rang listi biti će određeni za
nositelje redom kako su plasirani na europskoj rang listi,a kod kadeta i kadetkinja natjecatelji i natjecateljice koji su
među 15 na europskoj rang listi biti će određeni za nositelje redom kako su plasirani na europskoj rang listi ispred
prvoplasiranog sa hrvatske rangliste.
Trener reprezentacije može natjecatelja koji je registriran za inozemni klub (pa nije niti na jednoj rang listi) odrediti za
nositelja na poziciju sukladnu njegovim igračkim sposobnostima.
Nositelji u igri parova na svim službenim natjecanjima određuju se ukupnim zbrojem bodova oba natjecatelja na
aktualnoj rang-listi za to natjecanje.
Ukoliko na natjecanju u igri parova (parovi i mješoviti parovi) ili ekipno nastupi natjecatelj koji je za taj turnir
postavljen za nositelja temeljem svjetske ili europske rangliste bodove na osnovu kojih se postavljaju nositelji dobiva
na slijedeći način :
Igrač dobiva broj bodova neposredno prvog postavljenog nositelja sa aktualne hrvatske rangliste iza
natjecatelja koji je postavljen za nositelja temeljem svjetske odnosno europske rang-liste ili svoje bodove sa aktualne
hrvatske rangliste (što je povoljnije za igrača).
Članak 45.
U pojedinačnim natjecanjima otvorenog tipa ždrijeb se vrši na slijedeći način :
1) kvalifikacije (grupe) se ždrijebaju običnim sustavom „zmije“ prema aktualnoj rang-listi, s time da u istoj
skupini ne smiju biti dva igrač iz istog kluba
2) završnica turnira se ždrijeba na sljedeći način :
a) prvi nositelj se postavlja na vrh ždrijeba, a drugi na kraj ždrijeba,
b) 3. i 4. nositelj izvlačenjem na turniru se određuju na kraj prve i početak druge polovice ždrijeba,
c ) 5. - 8. nositelj izvlačenjem na turniru se određuju na kraj prethodne i početak sljedeće četvrtine ždrijeba,
d) 9. - 16. nositelj izvlačenjem na turniru se određuju na kraj prethodne i početak sljedeće osmine ždrijeba
e) ukoliko na turniru ima više od 16 skupina, pobjednici skupina od 17.-32. se ždrijebaju na kraj prethodne i početak
slijedeće šesnaestine ždrijeba, a pobjednici skupina od 33.-64. se ždrijebaju na kraj prethodnog i početak slijedećeg
trideset drugog dijela ždrijeba
Članak 46.
Ždrijeb drugoplasiranih natjecatelja iz skupina vrši se uzimajući u obzir slijedeće :
1) drugoplasirani natjecatelji iz skupina izvlače se tako da budu u suprotnoj polovini ždrijeba od
one u kojoj je pobjednik skupine u kojoj su igrali, te se mogu sastati ponovo samo u finalu
2) ukoliko postoji mogućnost, u prvom kolu se ne mogu sastati dva natjecatelja iz istog kluba
3) ukoliko je u prvom kolu manje susreta od broja susreta u drugom kolu, prvo kolo se
tretira kao pretkolo, a samim time drugo kolo kao prvo kolo, itd…
Članak 47.
Jednom izvršeno izvlačenje u pravilu se ne može mijenjati. Iznimno, ako zbog izostanka većeg broja nositelja
ravnoteža na kosturu bude ozbiljno poremećena, rukovodstvo natjecanja će odlučiti:
1) da se izvrši novo izvlačenje,
2) da se izvrši novo izvlačenje samo za nositelje,
3) da se prihvati postojeće stanje.

Članak 48.
Ako se na natjecanju poremeti brojčana ravnoteža natjecatelja u skupinama, rukovodstvo natjecanja će izvlačenjem
brojčano uravnotežiti skupine, s tim da ne dira nositelje.
Članak 49.
Samo na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske za seniore i seniorke u glavni dio turnira plasirat će se određen broj
natjecatelja direktno, bez igranja kvalifikacija. Prilikom objave Propozicija natjecanja NK HSTS-a će u dogovoru sa
trenerima reprezentacija odrediti optimalan broj direktno plasiranih natjecatelja u glavni dio turnira.

VII. EKIPNA NATJECANJA
VII.I. MOMČADSKA (EKIPNA) LIGAŠKA NATJECANJA
Superliga
Članak 50.
Propozicije Superlige su temeljni dokument po kojem se odvijaju natjecanja u Superligi. Prijedlog Propozicija
natjecanja u Superligi donosi Zbor ligaša Superlige muški za mušku Superligu, te Zbor ligaša Superliga žene za žensku
Superligu, a konačni tekst donosi IO HSTS-a.
Članak 51.
U natjecanjima Superlige sudjeluje 12 muških i 10 ženskih ekipa.
Natjecanje se igra klasičnim liga sustavom (svako sa svakim, kao domaćin i kao gost).
Nakon završenog prvog dijela prvenstva u kojem su se svi klubovi dva puta sastali međusobno , redoslijed će se
odrediti brojem osvojenih bodova. Za pobjedu na utakmici ekipa dobiva 2 boda, za izgubljeni susret 1 bod, a 0 bodova
u neodigranom ili nedovršenom susretu. Ako prilikom određivanja redoslijeda dva ili više klubova imaju jednaki broj
osvojenih bodova, njihov se plasman određuje samo iz rezultata njihovih međusobnih susreta, uzimajući u obzir
postupno broj osvojenih bodova, omjer pobjeda i poraza pojedinačnih partija, dobivenih i izgubljenih setova,te
dobivenih i izgubljenih poena. Ukoliko je nakon izvršenih gornjih radnji mjesto jednog ili više članova grupe određeno,
a ostali su još uvijek izjednačeni, cijeli postupak se ponavlja, uzimajući u obzir samo međusobne rezultate članova
grupe koji su ostali izjednačeni.
Ukoliko i nakon toga sve ekipe imaju isti broj bodova konačni poredak će se odlučiti ždrijebom osim u slučajevima :
a) da je riječ o ekipama sa izjednačenim omjerom gdje bi ždrijeb o odlučio o naslovu prvaka Hrvatske
b) da je riječ o ekipama sa izjednačenim omjerom gdje bi ždrijeb odlučio o ekipi koja ispada iz Superligi
U ova dva slučaja igra se još jedan susret na neutralnom terenu kojega je organizator susreta HSTS..
Ždrijeb se obavlja na Zboru ligaša Superlige izvlačenjem brojeva za klubove. Igra se prema Bergerovim tablicama.
Domaćini uvijek imaju postavu ABC, a gosti postavu XYZ.
U Superligi za muškarce iz lige ispadaju jedanaesto i dvanaesto plasirana ekipa.
U Superligi za žene ispadaju deveto i deseto plasirana ekipe.
Članak 52.
Superliga se popunjava na sljedeći način:
U Superligu izravno ulaze prvaci 1. Hrvatske lige - istok i 1. Hrvatske lige - zapad.
Članak 53.
Natjecanjem u Superligi rukovodi voditelj lige. Na sve odluke voditelja lige žalba se podnosi NK HSTS-a.
Sve troškove organizacije i izvođenja natjecanja snose ligaški klubovi sami.

1. Hrvatska liga
Članak 54.
Propozicije 1.HL su temeljni dokument po kojem se odvijaju natjecanja u 1.HL. Prijedlog Propozicija natjecanja u 1.HL
donosi Zbor ligaša 1.HL, a potvrđuje ih IO HSTS-a.
Članak 55.
Natjecanje u 1. Hrvatskoj ligi podijeljeno je u dvije skupine:
1) skupina istok
2)skupina zapad
U skupini "istok" natječu se klubovi Slavonske regije - istok, Slavonske regije - zapad i Regije Sjeverne Hrvatske.
U skupini "zapad" natječu se klubovi Primorsko-istarsko-goranske regije, Dalmatinske regije, Regije Srednje Hrvatske.

Članak 56.
U svakoj skupini prvih hrvatskih liga natječe se po 10 ekipa.
Natjecanje se odvija dvostrukim bod sustavom, vezanim načinom.
Prvaci 1. Hrvatskih liga izravno ulaze u Superligu, a posljednje plasirana ekipa ispada iz 1. Hrvatske lige. Jedna ili dvije
ekipe koje se nalaze neposredno ispred posljednje plasirane ekipe ne ispadaju direktno, ali moraju igrati kvalifikacijski
turnir za popunjavanje 1.HL.
Članak 57.
1. Hrvatske lige popunjavaju se kvalifikacijskim turnirima.
Na kvalifikacijskim turnirima za popunjavanje 1. Hrvatske lige pravo nastupa imaju prvo i drugoplasirana ekipa (te
treće i četvrtoplasirane ekipe ako neka ekipa odustane) s regionalnog prvenstva, devetoplasirana ekipa iz 1. Hrvatske
lige i osmoplasirana ekipa 1. Hrvatske lige, ako obje ekipe koje ispadaju iz Superlige moraju u idućoj sezoni igrati u
istoj 1. Hrvatskoj ligi.
Temeljem redoslijeda na kvalifikacijskom turniru popunjavaju se 1. Hrvatske lige, tako da u svakoj ligi bude 10
klubova.
Kvalifikacijska natjecanja se igraju u obliku jednog turnira, jednostrukim bod sustavom u mjestima koja na temelju
natječaja odredi NK HSTS-a.
Članak 58.
Natjecanjem u 1. Hrvatskoj ligi, uključujući i kvalifikacije rukovodi voditelj lige. Na sve odluke voditelja lige žalba se
podnosi NK HSTS-a.
Sve troškove organizacije i izvođenja natjecanja snose ligaški klubovi sami.
Voditelja Superliga i 1.HL lige imenuje i opoziva IO HSTS-a.
Regionalna ligaška natjecanja
Članak 59.
Natjecanje u 2. Hrvatskoj ligi podijeljeno je u 6 skupina:
1) skupina Regija sjeverna Hrvatska
2)skupina Slavonska regija-istok
3) skupina Slavonska regija-zapad
4) skupina Primorsko-goransko-istarska regija
5) skupina Dalmatinske regije
6) skupina Regija srednje Hrvatske
7) grad Zagreb
Članak 60.
U svakoj skupini drugih hrvatskih liga natječe se do 10 ekipa. Natjecanje koje se odvija dvostrukim bod sustavom za
sastav lige koji broji 5-10 ekipa i utakmice se odigravaju subotom u 17 sati.
Natjecanje koje se odvija turnirskim sustavom gdje igraju svaki sa svakim. Svaka od ekipa je jednom domaćin turnira,
a turniri se održavaju subotom s početkom u 10 sati.
Zbor klubova regije donosi odluku na svojoj sjednici o sustavu natjecanja u 2.Hrvatskoj ligi, odnosno, da li će se igrati
subotom 2 susreta i vrijeme početka susreta ( ujutro u 10,00 i poslije podne 17,00 ) ili će se igrati jedan susret
vikendom i to kojim danom ( subota poslijepodne ili nedjelja ujutro ) i vrijeme odigravanja susreta ( subota 17,00 ili
nedjelja 10,00 ).
Prvaci i drugoplasirani 2. Hrvatskih liga ulaze u kvalifikacijske turnire za popuni 1. Hrvatske lige i to prvo i
drugoplasirani ( ili treće ili četvrtoplasirani ukoliko jedna od ekipa ne može nastupiti na kvalifikacijskom turniru ) 1., 2.
i 3. skupine za popunu 1. Hrvatske lige-istok ,a 4., 5. I 6. skupine za popunu 1. Hrvatske lige-zapad. Posljednje
plasirana ekipa ispada iz 2. hrvatske lige u županijsku ligu.
Članak 61.
2. Hrvatske lige popunjavaju se kvalifikacijskim turnirima.
Na kvalifikacijskim turnirima za popunjavanje 2. Hrvatske lige pravo nastupa imaju prvo i drugoplasirana ekipa (te
treće i četvrtoplasirane ekipe ako neka ekipa odustane) iz Županijskih liga ( županija koji čine regiju ), devetoplasirana
ekipa iz 2. Hrvatske lige ( i osmoplasirana ekipa 2. Hrvatske lige, ako obje ekipe koje ispadaju iz 1. Hrvatske lige
moraju u idućoj sezoni igrati u istoj 2. Hrvatskoj ligi).
Posljednje plasirana ekipa ispada iz 2. hrvatske lige u županijsku ligu. Prvaci i drugoplasirani županijskih liga županija
koji čine regiju te pretposljednja ekipa 2. Hrvatske lige igraju turnir za popunu 2. Hrvatske lige. U 2. Hrvatskoj ligi koja
broji manje od 10 članova i ima mjesta za popunu lige, a broj zainteresiranih za nastup u 2. Hrvatskoj ligi ne prelazi
broj nepopunjenih mjesta, ne trebaju se igrati turniri za popunu.
Temeljem redoslijeda na kvalifikacijskom turniru popunjavaju se 2. Hrvatske lige, tako da u svakoj ligi bude 10
klubova.
Kvalifikacijska natjecanja se igraju u obliku jednog turnira, jednostrukim bod sustavom u mjestima koja na temelju
natječaja odredi NK HSTS-a.

Članak 62.

Natjecanjem u 2. Hrvatskoj ligi, uključujući i kvalifikacije, vodi povjerenik regije kojeg imenuje zbor klubova regije
Sve troškove organizacije i izvođenja natjecanja snose ligaški klubovi sami.
Županijska, gradska, općinska natjecanja
Članak 63.
Broj nastupajućih ekipa, u županijskim ili njima srodnim ligama, odredit će županijski stolnoteniski savez prema
rasprostranjenosti stolnog tenisa na tom području.
Sustav ekipnih natjecanja na razini županije utvrđuje nadležni županijski stolnoteniski savez.
Ukoliko je natjecanje u županijskoj ligi izlučno natjecanje za popunjavanje regionalnih liga, natjecanje se u pravilu
odvija na način kao u regionalnim ligama. U županijskim ligama gdje ne postoje ženske županijske lige, dozvoljen je
nastup ženama u ligama muškaraca.

VII.II. MOMČADSKA (EKIPNA) SLUŽBENA NATJECANJA
Juniori i juniorke, mlađi juniori i mlađe juniorke, kadeti i kadetkinje, mlađi kadeti i mlađe kadetkinje
Momčadsko (ekipno) prvenstvo Hrvatske
Članak 64.
Na ekipnom prvenstvu Hrvatske za mlađe kategorije (juniore i juniorke, kadete i kadetkinje, mlađe kadete i mlađe
kadetkinje, najmlađe kadete i najmlađe kadetkinje) sudjeluje osam ekipa.
Na prvenstvu nastupa 8 ekipa po slijedećem ključu :
1. Sedam prvaka regija
2. Najbolja ekipa po kvaliteti sa aktualne rang liste – aktualna ranglista je ranglista koja je aktualna prije
odigravanja kvalifikacija
Redoslijed ekipa po kvaliteti određuje se na slijedeći način :
 određuju se ukupnim zbrojem bodova tri najbolje plasirana natjecatelja na aktualnoj rang-listi za to
natjecanje
Ekipno prvenstvo Hrvatske za mlađe kategorije igra se po modificiranom Swaythling sustavu (A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X).
Ekipno prvenstvo Hrvatske se igra u dvije grupe po četiri ekipe, nakon čega prvoplasirane ekipe iz grupe igraju za 1.
mjesto, drugoplasirane za 3. mjesto, trećeplasirane za 5. mjesto dok četvrtoplasirane ekipe igraju za 7. mjesto.
Na svim službenim natjecanjima zamjene su dozvoljene nakon prvog kruga.
Redoslijed pričuva određen je redoslijedom ekipa po kvaliteti.
Momčadsko (ekipno) prvenstvo regije
Članak 65.
Na ekipnom prvenstvu regije za mlađe kategorije (juniore i juniorke, kadete i kadetkinje, te mlađe kadete i mlađe
kadetkinje) može nastupiti neograničen broj ekipa. Ukoliko postoji interes umjesto klasičnog turnirskog sustava,
moguće je uz suglasnost NK HSTS-a, organizirati prvenstvo regije na ligaški način.
Na prvenstvu regije može nastupiti i više ekipa iz istog kluba.
Ekipno prvenstvo Hrvatske za mlađe kategorije igra se po modificiranom Swaythling sustavu (A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X).
Na ekipnom prvenstvo regije natjecanje se mora odigrati na način „svako sa svakim“.
Pobjednik prvenstva regije izboriti će pravo nastupa na ekipnom PH u toj kategoriji.
Na svim službenim natjecanjima zamjena je dozvoljena nakon prvog kruga koja se najavljuje prije početka četvrtog
susreta.

Momčadsko (ekipno) prvenstvo županije
Članak 66.
Sustav županijskih ekipnih natjecanja za juniore i juniorke, kadete i kadetkinje, te mlađe kadete i mlađe kadetkinje
utvrđuje nadležni županijski stolnoteniski savez.

Ostala ekipna natjecanja na službenim turnirima
Članak 67.
Sustav i sistem igranja momčadskog (ekipnog) natjecanja predlaže organizator natjecanja uz prethodno odobrenje NK
HSTS-a.

VIII. POJEDINAČNA NATJECANJA
VIII.I. PRVENSTVO HRVATSKE
Članak 68.
Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za sve kategorije natjecatelja zatvorenog je tipa, na kojima sudjeluje 32 natjecatelja i
32 natjecateljice, izuzev kategorije seniora i seniorki, gdje sudjeluje 48 natjecatelja i 32 natjecateljice.
Na prvenstvo Hrvatske za mlađe uzrasne kategorije (juniori i juniorke, kadeti i kadetkinje, mlađi kadeti i mlađe
kadetkinje) pozivaju se:
1) 14 natjecatelja odnosno natjecateljica s regionalnih prvenstava (prva dva plasirana natjecatelja iz svake
regije),
2) 16 natjecatelja odnosno natjecateljica s aktualne rang liste HSTS-a (na dan propozicija za regionalne
kvalifikacijske turnire),
3) 2 natjecatelja odnosno natjecateljica po pozivu trenera reprezentacije
Eventualni pozivi pričuvama temeljit će se redoslijedom na aktualnoj rang listi HSTS-a.
Na prvenstvo Hrvatske za seniore pozivaju se :
1) 28 natjecatelja sa regionalnih prvenstava (prva četiri plasirana natjecatelja iz svake regije),
2) 12 natjecatelja s aktualne rang liste HSTS-a
3) 8 natjecatelja po pozivu trenera reprezentacije
Na prvenstvo Hrvatske za seniorke pozivaju se :
1) 14 natjecateljica sa regionalnih prvenstava (prve dvije plasirane natjecateljice iz svake regije),
2) 12 natjecateljica s aktualne rang liste HSTS-a
3) 6 natjecateljica po pozivu trenera reprezentacije
Na prvenstvo Hrvatske za najmlađe kadetkinje i najmlađe kadete pozivaju se :
1) Četiri najbolje plasirana natjecatelja sa aktualne rangliste iz svake regije
2) Četiri najbolje plasirana natjecatelja sa neslužbene rangliste koja nisu izborila pravo nastupa putem
regionalnih ranglista

Članak 69.
Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske igraju se sljedeće discipline:
1) muški pojedinačno
2) žene pojedinačno
3) muški parovi
4) ženski parovi
5) mješoviti parovi
Članak 70.
Sudjelujući natjecatelji i natjecateljice bit će izvlačenjem svrstani u skupine od po 4, u kojima se sastaju svaki sa
svakim. Prvo i drugoplasirani iz skupina ulaze u završnicu koja se igra K.O. sustavom.
Članak 71.
Igre parova igraju se K.O. sustavom.
Članak 72.
Svi susreti na pojedinačnom PH za seniore i seniorke u igraju se na 4 dobivena seta.
U konkurencijama juniori i juniorki te kadeta i kadetkinja na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske svi susreti po
skupinama igraju se na 3 dobivena seta, a završnice na 4 dobivena seta.
U konkurenciji mlađih kadeta i mlađih kadetkinja te najmlađih kadeta i najmlađih kadetkinja na pojedinačnom
prvenstvu Hrvatske svi susreti igraju se na 3 dobivena seta.
U svim konkurencijama igra parova se igra na 3 dobivena seta.

VIII.II. H-TOP TURNIRI
Članak 73.
H-TOP turniri utemeljuju se za natjecatelje seniorskog, juniorskog, mlađe juniorskog, kadetskog, mlađeg kadetskog i
najmlađe kadetskog uzrasta, u svrhu demonstracije kvalitete, a time i medijskog promicanja stolnog tenisa i
ostvarivanja marketinških učinaka.
U svim kategorijama igra se jedan TOP turnir u drugom dijelu sezone, a svakako nakon pojedinačnog Prvenstva
Hrvatske.
U kategoriji seniora i seniorki na turniru sudjeluje 8 natjecatelja, odnosno natjecateljica, a u ostalim kategorijama 12
natjecatelja, odnosno natjecateljica.
Članak 74.
Opće odredbe turnira su :
 Na turniru se svi natjecatelji odnosno natjecateljice sastaju međusobno.
 Svi susreti se igraju na tri dobivena seta, osim susreta na Top 8 turniru za seniore i seniorke koji se igra na
četiri dobivena seta.
 Turniri se igraju u dva dana s rasporedom turnusa 4-3 za seniore i seniorke dok je za ostale kategorije
raspored turnusa 3-4-4 ili 4-3-4. Konačnu odluku o rasporedu donosi delegat susreta koja je usaglašena sa
predstavnicima klubova čiji igrači nastupaju na turniru.
Članak 75.
Na H-TOP 8 turniru za seniore i seniorke sudjeluje 6 natjecatelja odnosno natjecateljica s najviše osvojenih bodova za
rang listu HSTS-a u tekućoj sezoni i 2 natjecatelja odnosno natjecateljice po odluci trenera reprezentacije.
Na H-TOP 12 turniru za ostale konkurencije pravo nastupa ima 11 najbolje plasiranih natjecatelja odnosno
natjecateljica na aktualnoj rang listi HSTS-a i 1 igrač odnosno natjecateljica po odluci trenera reprezentacije.
Članak 76.
Ovlasti trenera reprezentacije za pozivanje natjecatelja i natjecateljica na H-TOP turnire odnose se samo na hrvatske
državljane koji prema propisima ITTF-a mogu igrati za reprezentaciju Hrvatske (u svim kategorijama), igrače i
natjecateljice hrvatske državljane koji su uz privolu HSTS-a registrirani u inozemnim klubovima.
Ako trener reprezentacije ne koristi svoje pravo ili ga koristi polovično, broj sudionika će se popuniti natjecateljima
odnosno natjecateljicama redom prema kriterijima utvrđenim na pozivanje na H-TOP turnire.
Članak 77.
Pričuve za H-TOP turnir određuju se redom prema plasmanu na aktualnoj rang-listi.

Članak 78.
Da bi se Top održao potreban je slijedeći minimalan broj natjecatelja :

Na Top-8 turniru za seniore i seniorke mora nastupiti minimalno 6 natjecatelja, te na turniru ne smiju
nastupiti pričuve koje se nalaze ispod 16.mjesta na aktualnoj ranglisti

Na Top-12 turnirima za sve službene kategorije mora nastupiti minimalno 8 natjecatelja, te na turniru ne
smiju nastupiti pričuve koje se nalaze ispod 24.mjesta na aktualnoj ranglisti

VIII.III. Masters HSTS-a
Članak 79.
Masters turnir HSTS-a utemeljuju se za natjecatelje seniorskog, juniorskog, kadetskog i mlađeg kadetskog uzrasta i
najmlađe kadetskog uzrasta u svrhu demonstracije kvalitete, a time i medijskog promicanja stolnog tenisa i
ostvarivanja marketinških učinaka.
Na Masters turniru HSTS-a nastupa 16 natjecatelja odnosno natjecateljice u svakoj konkurenciji i to :
 po 14 natjecatelja koji su to pravo stekli temeljem posebne „Masters rang liste“
 dva poziva trenera reprezentacije uz uvjet da se pozvani igrač nalazi na ranglisti u kategoriji na kojoj je
pozvan.
Turnir se igra u dvije razine. Na prvoj razini igraju se 4 kvalifikacijske skupine sa po 4 natjecatelja, gdje prva dva
natjecatelja iz svake skupine ostvaruju plasman u ¼ završnicu turnira.
Druga razina natjecanja igra se tako da dva prvoplasirana natjecatelja iz svake skupine nastavljaju daljnje natjecanje
klasičnim K.O. sustavom do konačnog pobjednika. Ukoliko se turnir igra za novčani nagradni fond, igra se i susret za
3.mjesto.

VIII.IV. Otvoreni službeni turniri
Članak 80.
Otvorene službene turnire mogu organizirati klubovi, regionalni, županijski i gradski stolnoteniski savezi.
Članak 81.

Na svim otvorenim turnirima mogu nastupiti i strani državljani kojima nastup omogućavaju propozicije natjecanja koje
objavljuje organizator natjecanja uz suglasnost NK HSTS-a. Također, na natjecanju mogu nastupiti i natjecatelji koji
nisu registrirani pri HSTS-u uz predočeni važeći liječnički pregled.
Članak 82.
Svi otvoreni turniri se igraju na način da su natjecatelji ravnomjerno razvrstani u skupine od najmanje 3 do najviše 4
natjecatelja, u kojima se sastaju svaki sa svakim. Broj i veličina skupina ovise o broju prijavljenih natjecatelja.
Dva prvoplasirana natjecatelja iz svake skupine nastavljaju daljnje natjecanje K.O. sustavom do konačnog pobjednika.
Organizator, ukoliko mu to uvjeti dozvoljavaju, može organizirati utješni turnir za treće i četvrto plasirane igrače iz
skupina u konkurenciji najmlađih kadeta odnosno kadetkinja.
Svi susreti se igraju na tri dobivena seta.
Kod svih turnira otvorenog tipa započeta kategorija mora završiti istog dana.

VIII.V. REGIONALNA SLUŽBENA NATJECANJA
Članak 83.
Sustav pojedinačnih natjecanja u natjecateljskim regijama podijeljen je u dva dijela :
1. Sustav pojedinačnih natjecanja neslužbenih kategorija
2. Sustav pojedinačnih natjecanja službenih kategorija
Članak 84.
Sustav pojedinačnih natjecanja neslužbenih kategorija organizira se za kategorije najmlađih kadeta i najmlađih
kadetkinja te klinaca i klinceza.
Sustav natjecanja sastoji se od :

4 turnira otvorenog tipa

Pojedinačno prvenstvo regije

Top 8
Svi postignuti rezultati se vrednuju u obliku rangliste sukladno sa Pravilnikom o ranglisti.
Turniri otvorenog tipa su turniri na kojima pravo nastupa imaju registrirani i neregistrirani natjecatelji koji prema
starosnoj dobi imaju pravo nastupa u toj kategoriji.
Na pojedinačnom prvenstvu regije pravo nastupa imaju samo registrirani natjecatelji u regiji ili HSTS-u koji prema
starosnoj dobi imaju pravo nastupa u toj kategoriji.
Na Top 8 turniru pravo nastupa ima prvih osam natjecatelja sa rang liste na kraju sezone nakon pet odigranih turnira.
Članak 85.
Sustav pojedinačnih natjecanja službenih kategorija sastoji se od :

Pojedinačnog prvenstva regije

Regionalnim kvalifikacijama za nastup na PH na kojima ne smiju nastupiti natjecatelji koji se prethodno
plasirani na PH temeljem službene rangliste HSTS-a
Na pojedinačnom prvenstvu regije pravo nastupa imaju samo registrirani natjecatelji u regiji ili HSTS-u koji prema
starosnoj dobi imaju pravo nastupa u toj kategoriji.
Na regionalnim kvalifikacijama pravo nastupa imaju samo registrirani natjecatelji u HSTS-u koji imaju pravo nastupa
na PH.
Članak 86.
Sustav momčadskih (ekipnih) natjecanja sastoji se od :
1. Seniori i seniorke - ligaška natjecanja koja su natjecanja III. stupnja ligaških natjecanja a pravo nastupa
imaju smo natjecatelji i klubovi registrirani u HSTS-u
2. Službene kategorije HSTS-a (J,K,MK)– prvenstvo regije koje je ujedno i kvalifikacijski turnir za nastup na
momčadskom (ekipnom) PH a pravo nastupa imaju samo natjecatelji i klubovi registrirani u HSTs-u
3. Neslužbene kategorije HSTS-a (NMK,KL) – prvenstvo regije koje je u konkurenciji najmlađih kadeta i
najmlađih kadetkinja ujedno i kvalifikacijski turnir za nastup na momčadskom (ekipnom) PH a pravo nastupa
imaju klubovi i natjecatelji registrirani u regiji ili HSTS-u.

VIII.VI. ŽUPANIJSKA NATJECANJA
Članak 87.
Svaki županijski savez ima mogućnost prilagoditi sustav natjecanja svojim potrebama i mogućnostima.

IX. RANG LISTE
Članak 88.
Uspješnost svakog natjecatelja unutar HSTS-a utvrđuje se njegovim položajem na rang listi.
Rang liste se utvrđuju za natjecateljsku sezonu, dok se tijekom sezone objavljuju aktualne rang liste.
Način vrednovanja postignutih rezultata utvrđen je Pravilnikom o izradi rang lista kojeg prije svake natjecateljske
sezone na prijedlog NK HSTS-a donosi IO HSTS-a.
Pravilnik o ranglisti je dio ovog Pravilnika.

X. LIJEČNIČKI PREGLEDI
Članak 89.
Na službenim natjecanjima ( pojedinačnim, u parovima i ekipnim ) u Republici Hrvatskoj mogu sudjelovati igrači/
igračice s urednim liječničkim pregledom koji je upisan u elektronsku iskaznicu igrača/igračice. Potvrda o obavljenom
liječničkom pregledu dostavlja se na mail hsts.registracije@gmail.com svaki tjedan do zaključno 21 sat svaki četvrtak.
Liječničke potvrde pristigle nakon navedenog roka neće biti evidentirane u elektronskoj iskaznici igrača/igračice i isti
neće imati pravo nastupa.

XI. REPREZENTACIJA
Članak 90.
Stolnoteniski reprezentativci predstavljaju, kao pojedinci ili u ekipi Republike Hrvatske, hrvatski šport u cjelini i
Republiku Hrvatsku na međunarodnim natjecanjima.
U reprezentaciji mogu nastupiti natjecatelji državljani Republike Hrvatske, registrirani za klubove u Hrvatskoj ili izvan
njenih granica.
Određivanje reprezentativaca za nastup u reprezentaciji Republike Hrvatske ili na međunarodnim pojedinačnim
natjecanjima sukladan je Pravilniku o radu reprezentacije.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 91.
Stolnoteniskim natjecanjima utvrđenim ovim Pravilnikom neposredno rukovodi Natjecateljska komisija HSTS.
Članak 92.
Izvršni odbor HSTS-a može odobriti da se pojedina natjecanja organiziraju na drugačiji način nego što je to utvrđeno
odredbama ovog Pravilnika.
Kada se pribjegne korištenju tog prava, izvršene izmjene u odnosu na ovaj Pravilnik moraju u propozicijama za
natjecanje biti vidljivo istaknute.
Članak 93.
Ovaj Pravilnik se mijenja i dopunjuje po postupku i na način propisan za njegovo donošenje.
Tumačenje ovog Pravilnika daje Izvršni odbor HSTS-a.
Članak 94.
Ovaj Pravilnik je usvojen na Izvršnom odboru održanom 19.05.2022. godine.

PREDSJEDNIK
Zlatko Popiš

