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Позив за доставу пријаве за организацију првенстава Србије у сезони 2020/2021 

Сви клубови који желе да организују првенства Србије и ТОП турнире СТСС треба да доставе 
пријаву за доделу организације такмичења.  Државна првенства у текућој сезони су: 

15.-16. мај 2021.  ............ Екипно првенство Србије за кадете и кадеткиње 
22.-23. мај  ...........Појединачно првенство Србије за сениоре и сениорке  
  ...........Појединачно првенство Србије за кадете и кадетиње 
29.-30. мај  ............ Екипно првенство Србије за јуниоре и јуниорке  
  ............ Екипно првенство Србије за млађе кадете и кадеткиње 
12.-13. јун   ............ Топ 12 за јуниоре и јуниорке 
  ............ Топ 12 за млађе кадете и кадетиње 
19.-20. јун  ............ Топ 12 за кадете и кадеткиње. 

Појединачна првенства Србије и ТОП турнири се обавезно играју 2 дана. На појединачним 
првенствима се играју појединачне категорије и категорије парова. Минимални услови за организацију 
такмичења које обезбеђује организатор су:  
- 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 и врховног судију; накнаде плаћа организатор, 
- по две столице за тренере за сваки сто, 

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

Стонотениски савез Србије обезбеђује:  
- пехаре и медаље за победнике, 
- 36 такмичарских лоптица за екипна првенства и топ турнире, 
- 72 такмичарске лоптице за појединачна првенства, 
- врховног судију, чије трошкове сноси СТСС.  

Сви заинтересовани су дужни да доставе изјаву о испуњеносту минималних услова и попуњен 
образац о условима за одржавање такмичења који је у прилогу. Предност у додели организације 
такмичења ће имати клубови који понуде најбоље услове.  

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. 

Организатор може доставити понуду за све категорије који се играју одређеног датума, или 
само за једну. Пријава мора бити оверена печатом клуба и потписом овлашћеног лица и достављена 
Стонотениском савезу Србије електронском поштом најкасније до 28.4.2021. на адресу office@stss.rs. 
Коначну одлуку о додели организације турнира доноси ИО СТСС.  

Београд, 22.4.2021.    

Смиљка Радивојчевић 
генерални секретар СТСС 
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