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Пропозиције Појединачног првенства Србије за сениоре 2021. 
 

Појединачно првенство Србије за сениоре 2021. се одржава  18. децембра 2021. године у 
Бечеју. 

 
Организатор:  СТСС, СТК „Бечеј“ 

Сала: „Ђорђе Предин Баџа“ 

Почетак: субота, 09.00 часова. 

Категорије: сениори и сениорке појединачно, 
сениори и сениорке парови, 
мешовити парови. 

Право учешћа: сви регистровани сениори и сениорке и играчи који играју у иностранству. У 
случају великог броја играча, такмичарска комисија може да донесе одлуку 
којом се број ученика ограничава. У том случају право учешћа обавезно имају 
по 4 првопласирана играча са појединачног првенства региона. Остали играчи 
стичу право учешћа на основу пласмана на ранг листи СТСС.  

Начин играња:  Квалификациони делови турнира, се играју у групама са 3 или 4 такмичара.  
Партије у квалификацијама и паровима се играју на 3  добијена сета; партије у 
главном жребу појединачног  такмичења се играју на 4 добијена сета. 

Пријава: Пријаве за такмичење се достављају на е-маил: takmicenja@stss.rs, најкасније 
до уторка  14.12.2021. у 15.00 часoва. У пријави је потребно назначити да ли 
играч игра парове и мешовите парове или не.  

Отказ: Клуб може отказати учешће играча без образложења и без последица, до 
четвртка 16.12.2021. у 17.00 часова. Уколико се такмичар који је пријављен за 
такмичење не појави на такмичењу, клуб је дужан да плати пријавнину. 

Пријавнина: 1.200,00 динара; плаћа се на текући рачун СТК “Бечеј”  325-9500700091094-65, 
или на лицу места, за све пријављене такмичаре. Приликом уплате је 
обавезно навести име и презиме играча за којег се уплата врши (уколико 
уплату не врши клуб). 

Здравствена: Сагласно члану 16 Правилника о организацији такмичења, приликом доласка  
Способност  на такмичење, пре његовог службеног почетка, играч је дужан да врховном 

судији покаже доказ о здравственој способности за играње. Без доказа о 
здравственој  способности није могуће наступити на такмичењу.  

Награде: СТСС обезбеђује медаље, пехаре и дипломе. 

Контакт: За све додатне информације: Милутин Главашки, тел. 064/ 13-18-221. 

 

СТСС 


