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Пропозиције појединачног првенства Града Београда  
за 2022. годину 

ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ  

1. Београдски стонотениски савез организује појединачно првенство Града Београда за 
сениоре, јуниоре, кадете и млађе кадете за 2022. годину, које ће се одржати у 
суботу 23.4.2022. у сали СЦ „Слодес“ у Београду, Борска 92ф, са почетком у 09.00 
часова. 

2. На турниру се играју следеће дисциплине:  

- млађи кадети и млађе кадеткиње појединачно,  
- млађи кадети и млађе кадеткиње парови, 

- кадети и кадеткиње појединачно,  
- кадети и кадеткиње парови, 

- јуниори и јуниорке појединачно,  
- јуниори и јуниорке парови, 

- сениори и сениорке појединачно,  
- сениори и сениорке парови, 

3. На турниру право учешћа имају сви регистровани играчи и играчице, млађи кадети 
рођени 2009. и млађи; кадети рођени 2007. и млађи и јуниори рођени 2003. и млађи.  

4. Све партије се играју на 3 добијена сета.  

5. Пријаве се достављају на e-mail: bgdsts@gmail.com најкасније до петка, 15.4.2022., у 
24.00 часова.   

6. Клуб може да допуни, измени пријаву, или откаже учешће без последица до среде, 
20.4.2022. у 12.00 часова.  

7. ПРИЈАВНИНА износи 800,00 динара (1200,00 за две категорије) по учеснику – за млађе 
кадете и кадете и 1.000,00 динара (1500,00 за две категорије) за јуниоре и сениоре. 

8. Пријавнина се плаћа искључиво безготовински, од стране клуба чији играчи учествују 
на такмичењу. Плаћање се врши на рачун Београдског стонотениског савеза 205-
0000000257894-78, за све пријављене такмичаре.  Рок за плаћање пријавнине је 
четвртак, 21.4.2022. На такмичењу могу да наступе само играчи са плаћеном 
пријавнином. 

9. Сви пријављени играчи су дужни да имају доказ о здравственој способности за 
такмичење.  

10. Такмичењем руководи врховни судија који одлучује о свим аспектима такмичења и 
једини има право тумачења Правилника о организацији такмичења и пропозиција.   

11. Београдски стонотениски савез обезбеђује пехаре и медаље за  најбоље такмичаре.   

Београд, 6.4.2022.  

Београдски стонотениски савез 


