
Извештај Врховног судије са Првенства Србије за сениоре, сениорке и кадете 

и кадеткиње * Нови Сад 28.02 – 01.03.2020 *  

 

Петак 28.02.2020.  

Такмичењу су приступили сви жребани такмичари изузев Шћепановић Софије играчице СТК 

„Униреа“ Уздин (тренер је навео да је изостала због болести) и Маринковић Давида 

самостални спортиста (непознат разлог). 

Такмичење је почело мешовитим паровима у 10 часова и завршено је у 17:50. 

Субота 29.02.2020. 

Другог такмичарског дана такмичење је почело у 10 часова квалификационим групама у 

категорији кадета и кадеткиња, потом се одиграло прво коло у категорији парова кадета и 

кадеткиња које је завршено у 14:20. Приликом завршетка такмичења у категорији кадета 

сениори и сениорке су имали период за загревање пре званичног почетка сениорског 

такмичења. Потом се приступило завршницама такмичења у категорији сениора и 

сениорки. Такмичење је завршено у 21:15 након чега је обављена церемонија доделе 

пехара, медаља и ваучера за новчане награде у појединачној категорији. Пехаре и медаље 

доделио је Алесандар Каракашевић а ваучере Дан Фрациле и Предраг Ничић. 

Недеља 01.03.2020.  

Трећег такмичарског дана такмичење је такође почело у 10 часова као што је и планирано 

конкуренцијом кадета и кадеткиња парова и завршено је у 15:15. Пехаре и медаље 

доделили су селектори Милош Ђукић и Даниел Тоађер. 

НАПОМЕНА: Достављени су пехари и медаље и за категорију кадети и кадеткиње мешовити 

парови а та категорија није била предвиђена пропозицијама такмичења. Пехари су остали 

у канцеларији СТК „Нови Сад“.  

Комплетни резултати су достављени након завршетка такмичења. 

Техничко вођство турнира је обавио Бунчић Драган.  

Жуте картоне на такмичењу су добили следећи играчи: Катић Ивор (СТК Раднички), Левајац 

Димитрије (СТК Банат), Ђилас Немања (СТК Стенес), Мајсторовић Илија (СТК Банат), 

Лупулеску Лоренцио (Словенија). 

Такмичење у конкуренцији сениора одигравало се на 6 столова а такмичење у 

конкуренцији кадета и кадеткиња на 9 столова.  

Опрема која је коришћена на такмичењу – столови GEWO SC 25 premium и лоптице GEWO 

select pro 40 ***. 

 

 

 



Судије у рингу на такмичењу током сва три дана такмичења су биле:  

1. Васић Стојан (Национални судија – 4 сениорска турнуса и 2,5 кадетска)  

2. Кулишић Славољуб (Национални судија – 4 сениорска турнуса и 1 кадетски)  

3. Вујин Јасмина (Међународни судија – 4 сениорска турнуса и 2,5 кадетска)  

4. Вицо Нина (Међународни судија – 2 сениорска турнуса и 1,5 кадетски) 

5. Николић Мирон (Међународни судија – 1 сениорски турнус и 1 кадетски) 

6. Кнежевић Јована (Национални судија – 2 сениорска турнуса) 

7. Стефановић Игор (Национални судија - 4 сениорска турнуса и 2,5 кадетска) 

8. Алексић Душан (Национални судија – 1 сениорски турнус и  2,5 кадетска) 

9. Ракић Ратко (Национални судија – 1,5 кадетски турнус) 

10. Ракић Душан (Национални судија - 1,5 кадетски турнус) 

11. Јовић Миона (Судија – 2,5 кадетска) 

12. Влајков Урош (Судија – 1 сениорски и 1 кадетски турнус)   

13. Влајков Софија (Судија 1 сениорски и 1,5 кадетски)  

14. Орос Николет (Судија – 2 сениорска и 1,5 кадетски) 

Обрачун за исплату судија направљен је у складу са Правилма СТСС o чланаринама и 

накнадама и достављен организатору такмичења СТК „Нови Сад“.  

У Новом Саду        Врховни судија такмичења 

03.03.2020.        Петровић Мирјана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


