STOLNOTENISKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PROPOZICIJE POJEDINAČNOG PRVENSTVA ŽUPANIJE
ZA MLAĐE KATEGORIJE U SEZONI 2016/2017
1. ORGANIZATOR serije turnira je STOLNOTENISKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE.
2. MJESTO I VRIJEME:
- 1. kvalifikacijski turnir će se odigrati u subotu, 10.12.2016. godine u Zaboku u dvorani
Elektre Zabok, Matije Gupca 57 s početkom u 10.00 sati. Prijave za nastup primaju se u
dvorani najkasnije do 09.30 sati.
- 2. kvalifikacijski turnir će se odigrati u subotu, 21.01.2017. godine u Donjoj Stubici u
dvorani OŠ Donja Stubica, Toplička cesta 27 s početkom u 10.00 sati. Prijave za nastup
primaju se u dvorani najkasnije do 09.30 sati.
- 3. kvalifikacijski turnir će se odigrati u nedjelju, 12.03.2017. godine u Krapini u dvorani OŠ
„Augusta Cesarca“, Ivana Vrencea 1 s početkom u 10.00 sati. Prijave za nastup primaju se u
dvorani najkasnije do 09.30 sati.
- TOP-8 će se odigrati u nedjelju, 22.04.2017. godine u Oroslavju u dvorani Osnovne škole
Oroslavje s početkom u 10.00 sati.
3. PRAVO NASTUPA: Pravo nastupa imaju svi igrači i igračice rođeni 01.01.1999. godine i mlađi uz
uvjet da su sa područja Krapinsko-zagorske županije ili da su registrirani za klub sa područja županije.
4. NATJECANJE: Na turniru se igraju slijedeće kategorije i svi prijavljeni će biti svrstani po
kategorijama kako slijedi:
1). Najmlađi kadeti i najmlađe kadetkinje pojedinačno (01.01.2006. i mlađi)
2). Mlađi kadeti i mlađe kadetkinje pojedinačno (01.01.2004. i mlađi)
3). Kadeti i kadetkinje pojedinačno (01.01.2002. i mlađi)
4). Juniori i juniorke pojedinačno (01.01.1999. i mlađi)
Svaki klub ima pravo na kvalifikacijske turnire prijaviti neograničen broj pojedinaca.
Prijavljeni natjecatelji svrstat će se u grupe od 3 – 4 igrača, koji se sastaju svaki sa svakim. Ždrijeb će
se izvršiti na dan održavanja kvalifikacijskog turnira i ždrijebat će se samo prisutni natjecatelji.
Organizator će odrediti nosioce prema rang listama HSTS-a. Svaki igrač-ica može nastupiti u samo
jednoj kategoriji .
Prvo i drugoplasirani igrači iz svake grupe nastavljaju natjecanje KO sustavom do konačne pobjede.
Svi mečevi igraju se na tri dobivena seta. Natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost, pa se stoga
preporuča da naprave liječnički pregled prije nastupa na turniru.
Turnir TOP-8 igrat će se po sistemu svaki sa svakim u okviru svake kategorije posebno. Pravo nastupa
na TOP-8 turniru ima osam natjecatelja koji su skupili najviše bodova iz tri kvalifikacijska turnira. U
slučaju spriječenosti ponekog natjecatelja s pravom nastupa, pravo nastupa ima slijedeći natjecatelj s
najviše bodova. Predstavnici klubova dužni su pravovremeno, a najkasnije dan prije natjecanja
obavijestiti organizatora ili domaćina turnira o spriječenosti nastupa pojedinog njihovog igrača.

5. BODOVANJE I UTVRĐIVANJE PORETKA: Konačni poredak najboljih u okviru pojedine kategorije
utvrdit će se zbrojem bodova ostvarenih na sva tri kvalifikacijska turnira i bodova osvojenih na TOP-8
turniru. Količina bodova dodjeljivat će se na slijedeći način:
1. kvalifikacijski turniri
- pobjednik turnira
- poraženi u finalu
- poraženi u polufinalu
- poraženi u četvrtini finala
- poraženi u osmini finala
- za svaku pobjedu unutar skupine
- za svaki poraz unutar skupine

130 bodova
80 bodova
50 bodova
30 bodova
20 bodova
5 bodova
1 bod

TOP-8 turnir
- 1. mjesto
- 2. mjesto
- 3. mjesto
- 4. mjesto
- 5. mjesto
- 6. mjesto
- 7. mjesto
- 8. mjesto

240 bodova
150 bodova
100 bodova
70 bodova
50 bodova
30 bodova
10 bodova
0 bodova

6. NAGRADE: Organizator će podijeliti medalje svim pojedincima koji se plasiraju od prvog (1.) do
trećeg (3.) mjesta na kvalifikacijskim turnirima odmah po završetku svakog pojedinog turnira.
Najbolji pojedinac iz svake kategorije na TOP-8 turniru dobit će prigodnu nagradu domaćina turnira.
Nakon zbroja rezultata kvalifikacijskih turnira i TOP-8 turnira, organizator će tri najbolja pojedinca u
svakoj kategoriji nagraditi sportskim pokalima. Nagrade će najboljima biti uručene nakon završetka
TOP-8 turnira u Donjoj Stubici.
U Krapini, 06.10.2016. godine
ZA STOLNOTENISKI SAVEZ KZŽ
Predsjednik: Branko Krkalo

