
Извештај Врховног судије са Првенства Србије за јуниоре, јуниорке и млађе 

кадете и млађе кадеткиње * Нови Сад 07.03 – 08.03.2020 *  

 

Субота 07.03.2020.  

Такмичењу нису приступили следећи такмичари: 

1. Млађи кадет Валентић Урош – СТК „Миленијум“ – Вршац  (због болести) 

2. Млађи кадет Колошњаји Стефан – СТК „Русин“ – Руски Крстур (због болести)  

 

Такмичар Нудић Ђорђе – СТК „Нови Сад“ напустио је такмичење након одиграних парова 

зато што се није осећао добро.  

 

Такмичење је почело мешовитим паровима у конкуренцији јуниора и јуниорки у 10 часова, 

затим су се играли јуниори и јуниорке парови до полуфинала, потом јуниори и јуниорке 

групе. Такмичење у конкуренцији јуниора и јуниорки је завршено у 16 часова.  

Потом је одиграно како је и планирано само прво коло у конкуренцији парова млађих 

кадета и млађих кадеткиња и прешло се на одигравање група у појединачној конкуренцији. 

Такмичење је завршено у 21:20. 

 

Субота 08.03.2020. 

Другог такмичарског дана нису се појавили следећи такмичари: 

1. Јуниор Попов Небојша – СТК „Миленијум“ – Вршац (због болести) 

2. Јуниор Абрахам Криштоф – СТК Чока“ (непознат разлог)  

3. Млађи кадет Стојковић Растко – СТК „Железничар 014“ (повреда) 

4. Млађи кадет Плешинац Владан – СТК „Младост“ (непознат разлог) 

5. Млађа кадеткиња Кнежевић Слађана – СТК „Челарево“ (отпутовала)  

 

Другог дана такмичење је почело у 10 часова такмичењем у конкуренцији јуниора и 

јуниорки парова које је одиграно до краја, потом се прешло на такмичење главне табле 

јуниора и јуниорки. Након одиграна два кола у конкуренцији у јуниора и једног у 

конкуренцији јуниорки око 13:15 почело је такмичење у конкуренцији млађих кадета и 

млађих кадеткиња парова. Потом се кренуло са такмичењем у конкуренцији млађих кадета 

и млађих кадеткиња главна табла. Јуниори су имали прилику да одморе како би били 

спремни за завршницу такмичења. Јуниори и јуниорке су такмичење завршили око 17 

часова а млађи кадети и млађе кадеткиње су завршиле такмичење око 19:30 након чега је 

Дан Фрациле Председник управног одбора СТК „Нови Сад“ најбољим такмичарима уручио 

пехаре и медаље.  

Комплетни резултати кao и слике су достављени након завршетка такмичења. 

Техничко вођство турнира је обавио Бунчић Драган.  



Жуте картоне на такмичењу су добили следећи играчи: Нинковић Урош СТК „СТАК“, 

Петровић Ђорђе СТК „Железничар“, Пухача Младен СТК „Темерин“, Илић Богдан „СТК 

Банат“, Видић Петар СТК „Хајдук Вељко“; 

Такмичење се одвијало на 8 столова.  

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

select pro 40 ***. 

Судије у рингу на такмичењу током оба дана такмичења су биле:  

1. Кулишић Славољуб (Национални судија – 2 турнуса)  

2. Вујин Јасмина (Међународни судија – 5,5 турнуса)  

3. Слама Атила (Судија – 4 ¼  турнуса) 

4. Николић Мирон (Међународни судија – 5,5 турнуса) 

5. Пантелић Јована (Судија – 5 турнуса) 

6. Стефановић Игор (Национални судија – 5,5 турнуса) 

7. Алексић Милан (Национални судија – 4,5 турнуса) 

8. Ракић Душан (Национални судија - 3 турнуса) 

9. Јовић Миона (Судија – 3 турнуса) 

10. Влајков Урош (Судија – 4 турнуса)   

11. Орос Николет (Судија – 4,5 турнуса) 

12. Скелеџија Деана (Национални судија – 5 турнуса)  

13. Субић Владан (Судија – 2 турнуса) 

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 

10.03.2020.        Петровић Мирјана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


