POZIV I PROPOZICIJE ZA 3. OTVORENI TURNIR ZA NAJMLAĐE KADETE
1. ORGANIZATOR :

STK VIŠNJAN

2. VRIJEME ODRŽAVANJA NATJECANJA :

subota, 02.04.2011. s početkom u 10:00 sati

3. MJESTO ODRŽAVANJA NATJECANJA :

Dvorana OŠ Višnjan, Višnjan

4. PRAVO NASTUPA : na turniru mogu nastupiti svi registrirani igrači u HSTS-u rođeni 01.01.2000. godine i mlađi, koji
prema Članku 25. Pravilnika o sustavu natjecanja imaju pravo nastupa u pojedinačnim natjecanjima.
5. NAČIN IGRANJA :

prijavljeni igrači biti će razvrstani po skupinama (broj i veličina skupine zavisi o broju prijavljenih igrača, gdje se sastaju svaki sa svakim. Ako se na natjecanju poremeti brojčana ravnoteža igrača u skupinama, delegat natjecanja će izvlačenjem uravnotežiti skupine, s time da ne
dira nositelje. Prvo i drugoplasirani igrači nastavljaju natjecanje klasičnim KO sustavom do
konačnog pobjednika. Ukoliko će to satnica dopustiti za treće i četvrtoplasirane igrače u skupinama organizator će organizirati utješni turnir (neslužbeno).
Svi susreti igraju se na tri dobivena seta.
Turnir će se igrati prema odredbama Pravilnika o sustavu natjecanja i Pravilnika o organizaciji natjecanja HSTS-a.
Organizator će organizirati sudačku službu pod vodstvom licenciranog vrhovnog suca.
Suci moraju svakako biti stariji od kategorije u kojoj se odvija natjecanje.

6. PLASMAN :

određuje se brojem osvojenih bodova. Ako dva ili više igrača osvoje jednak broj bodova, plasman će se odrediti samo iz rezultata međusobnih susreta igrača sa jednakim brojem bodova.

7. PRIJAVE :

moraju stići najkasnije do UTORKA 29.03.2011. do 14:00 sati. Nakon navedenog roka prijave se
više neće prihvaćati. Prijava se vrši na obrascu HSTS-a isključivo pismenim putem na slijedeći
broj faxa : 01 777-1388 ili na slijedeću e-mail adresu : hsts.prijave@gmail.com.

8. PRIJAVNINA :

iznosi 40,00 kuna po prijavljenom igraču, a uplaćuje se organizatoru prije početka natjecanja.

9. NAGRADE :

organizator će športskim nagradama nagraditi tri najbolje plasirana igrača u svakoj skupini.

10. DELEGAT HSTS-a : delegat HSTS-a i vrhovni sudac na turniru je gospodin ____________ koji jedinI ima pravo tumačenja ovih propozicija .

NATJECATELJSKA KOMISIJA HSTS-a

