
НАГРАДЕ
Стонотениски клуб “Extreme Spin” додељује за прва четири места медаље, дипломе и пехар за победнике по категоријама. Победници у 
категоријама „Јуниори Опен“ и категорије „Сениори Опен“ уместо пехара добијају наменски израђену фигуру златног рекета у правој 
величини и проглашавају се за „Златни рекет Јагодине 2021“. Победник категорије „Сениори Опен“ добија романтични викенд за две 
особе у хотелу „Палисад“ на Златибору (вредност награде 20.000 динара). Генерални спонзор турнира Спорт 018 д.о.о Ниш даје робне 
награде за све победнике по категоријама као и попусте у износу од 5-20% за куповину робе на штанду.  Спонзор турнира Gewo Србија 
обезбеђује ваучере са 10% попуста за онлајн куповину Gewo производа за све учеснике турнира. 

Позивамо Вас да учествујете на Отвореном првенству „ ЗЛАТНИ РЕКЕТ ЈАГОДИНЕ 2021 “, којe ће се одржати дана 
22.05.2021. (субота) и 23.05.2021. (недеља) у спортској хали „ЈАССА“, ул.Браће Дирак бб, Јагодина са почетком у 10 часова.

ПРАВО НАСТУПА: Право наступа имају сви регистровани и нерегистровани играчи.

1. Мини кадети (такмичари рођени после 01.01.2010 год.) 
2. Мини кадеткиње (такмичарке рођене после 01.01.2010 год.)
3. Млађи кадети  (такмичари рођени после 01.01.2008 год.)
4. Млађе кадеткиње (такмичарке рођене после 01.01.2008 год)
5. Кадети (такмичари рођени после 01.01.2006 год.)
6. Кадеткиње (такмичарке рођене после 01.01.2006 год.)
7. Јуниори Опен (такмичари рођени после 01.01.2003 год.)
8. Јуниорке (такмичарке рођене после 01.01.2003 год.)

 1. Рекреативци (сви нерегистровани играчи)
 2. Сениори Опен 
 3. Сениорке Опен
 4. Ветерани 40-55 год.
 5. Ветерани 55-65 год.
 6. Ветерани 65+ год.

КАТЕГОРИЈЕ:
Дана 22.05.2021 године (субота) Дана 23.05.2021 године (недеља)

САТНИЦА     09:30 регистрација пријављених такмичара
      10:00 почетак такмичења

ОПРЕМА Турнир се игра на 10 такмичарских столова

РОК ЗА ПРИЈАВЕ
Рок за пријаве је до четвртка, 20.05.2021 године, до 15:00 часова. Пријаве након тог рока неће 
бити прихваћене. Пријаве се могу извршити на еmail: bobanjagodina@gmail.com 

КОТИЗАЦИЈА
Котизација за учешће по такмичару износи 800 динара. Један такмичар може да се пријави у највише две категорије и у том случају 
котизација за учешће је 1500 динара.  Уплата се врши на рачун клуба : Халкбанк 155-0000000038497-46, или на лицу места на дан 
такмичења. Сви пријављени такмичари добијају сендвич и воду. 

СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
У групама са по 3 или 4 играча по принципу свако са сваким, у три добијена сета. Двоје првопласираних из група стичу право наступа на 
главној табли. Главна табла (финални део турнира) игра се по нокаут систему на испадање. Жреб је полудиригован (пласман на ранг листи 
СТСС и избегава се да играчи из истог клуба буду у истој групи.  Такмичари се на дан такмичења легитимишу врховном судији личном 
картом, такмичарском легитимацијом или ђачком књижицом. Турнир се игра такмичарским лоптицама спонзора турнира Gewo Србија.



РOMANTIЧНИ ВИКЕНД ЗА ДВЕ ОСОБЕ

У ХОТЕЛУ «ПАЛИСАД» ЗЛАТИБОР

PRVA NAGRADA OPEN - SENIORI



https://www.sport018.com/
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