ПРОПОЗИЦИЈЕ
ЧЕТРНАЕСТО ПОЈЕДИНАЧНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У СТОНОМ ТЕНИСУ ЗА
ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 2019.
ТАКМИЧЕЊЕ: Појединачно државно првенство
ТЕРМИН: 26. ОКТОБАР 2019. године
МЕСТО : Земун, Спортски центар „МАСТЕР“, Цветна 4
ПОЧЕТАК : 10:00 часова.

ДОЛАЗАК : 9:30 часова. или раније у случају да такмичари који су
пријављени немају класификацију, а исту треба да обаве пре почетка
тамичења код класификатора проф. др Романе Романов
УЧЕСНИЦИ : Појединци - стонотенисери-ке држављани Републике Србије
који су уредно регистровани у својим клубова, под условом да је клуб члан
савеза ОИ Србије.
ТАКМИЧАРИ-КЕ ЋЕ БИТИ РАЗВРСТАНИ У 2 ГРУПЕ И ТО :
Прва група : такмичари-ке у колицима (разврстани у класе 1-5 по међународној
класификацији)
Друга група : такмичари-ке који се такмиче стојећи (класа 6-10 по Међународној
класификацији, тј. ампутирци - тешка оштећења доњих екстремитета и др,
инвалиди церебралне и дечије парализе, инвалиди тзв. ˝лес аутрес˝ - са разним
већим укочењима и сл. по међународној класификацији).
Уколико се у некој од 1-10 КЛАСА по међународној класификацији пријави 8 и
више такмичара-ки, стручна комисија такмичења може формирати и више група
такмичара-ки.
Група у појединој класи ће наступити у колико има најмање 8 такмичара.
Такмичари који у сезони 2019 немају ни један одиграни бодовни турнир
немају право наступа на појединачном државном за 2019 годину.
жене:
Т 1-3 ; 4-5 или 1-5 (услов, најмање 8 такмичара)
жене:
Т 6-10
мушкарци: Т 1 -2 (квадриплегија - услов, најмање 8 такмичара)
мушкарци: Т 3 -5
мушкарци : Т 6- 7 ; 6-8 (услов, најмање 8 такмичара)
мушкарци : Т 9-10
Моле се клубови да пријављују такмичаре по групама по горе наведеним
критеријумима, ТАЧНУ КАТЕГОРИЈУ (Т1,Т2,Т3,Т4,Т5,Т6...Т10), све у циљу
технички лакшег обављања посла око организације такмичења.
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ПРАВИЛА ТАКМИЧЕЊА : Такмичење ће се одржати по правилима Светске
стонотениске федерације (ИТТФ), као и правилима Стонотениског савеза
особа са инвалидитетом Србије, укључујући посебности правила
Међународног Параолимпијског комитета.
Лоптице пластичне 40+***
Столови одобрени од стране ИТТФ-а

Игра се у три добијена сета, а сваки сет се игра до 11 освојених поена, с
тим да у сваком сету мора бити два поена разлике. Сервис се мења после
два одиграна поена. У петом сету промене страна за столом врши се после
одиграних 5 поена. Брисање руку и лица дозвољено је после одиграних 6
поена.
Наступ играча дозвољен је у спортској опреми са патикама за такмичење.
Сваки такмичар подлеже контроли опреме и рекета, контролу врши врховни
судија такмичења.
МЕДАЉЕ И ДИПЛОМЕ: За освојено прво, друго и треће место у свакој
групи добијају се медаље и дипломе. Медаље са дипломом додељују се
посебно у мушкој, а посебно у женској конкуренцији уколико у свакој
категорији наступи најмање 8 такмичара-ке.
НАПОМЕНА: Сагласно одредбама Закона о спорту (Сл. гласник Републике
Србије бр. 52/96 ) право наступа имаће само играчи-це који имају уредно

оверене тамичарске књижице и важећи лекарски прегледе не старији од
шест месеци.

РОК ПРИЈАВЕ : Четвртак 24. октобра 2019. године до 14 часова, у
писменој
форми.
Пријаве
се
подносе
на
адресу
t a kmic enja .st so i s@ g ma il.c o m .
НАПОМЕНА: Молимо све да приликом попуњавања пријаве читко попуне
комплетну пријаву, што подразумева: назив клуба, име и презиме, тачна
класа, датум, потпис и печат своје организације,како не би долазило до
евентуалних грешака.

Стонотениски савез особа са
инвалидитетом Србије
10.010.2019.

2

