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5-то Државно првенство - Сениорска конкуренција У 21 

Организатор

Датум и време

Место на 

одржување

Сабота, 11 Јуни 2022 10 часот

Пингпонгарска Федерација на С.Македонија и ППК Крива Паланка

Сала ООУ Јоаким Крчовски - ДТВ Партизан, Крива Паланка

Машки поединечно и женски поединечно, машки и женски двојки, 

микс двојки

Во поединечна конкуренција, квалификации се играат  во групи, по 

систем -секој со секого:(Раунд Робин) Победникот добива два бода, 

поразениот еден, за недовршен-неодигран меч не се добива         бод. 

Првите двајца од секоја група се пласираат во втората фаза  на директни 

елиминации. Пласманот во групи се одредува согласно правилата на 

ИТТФ. Доколку има помалку од шест пријавени играчи во било која од 

категориите, се игра систем секој со секого при што победник е оној кој 

ќе има најголемо бодовно салдо. Сите натпревари се играат со  систем 

подобар од пет сетови.

Категории

Систем на 

натпреварување

Сите полнолетни државјани на РМ кои се регистрирани играчи, 

државјани на Р.С.Македонија, родени 01.01.2001 година и помлади 

250 денари

Право на учество

Котизација

Плаќање на лице место 

Победници Победниците во секоја категорија се стекнуваат со титула: Првак 

на Република С. Македонија за 2022 година во категоријата 

сениори У 21

Пријавување До 09.06.2022 до 20:00 часот на 

email:natprevaruvacka.komisija@gmail.com и  

technical.secretary.mtta@gmail.com. 



Награди

Информации

Делегат

Здравствена 

состојба

Играчите треба да поседуваат белешка за извршен лекарски 

преглед,каде е нагласено дека се способни за тренинг и спортски 

натпревари Настапот на натпреварот е заснован на лекарското 

уверение на играчот. Играчот е должен да го покаже лекарското 

уверение на Врховниот судија доколку истото не е прикажано 

претходно на сајтот ППФСМ, од страна на клубот во кој игра

Ждреб

Распоред

За се што не е предвидено со овие пропозиции, важат правилата на 

пинг-понгарската игра според ITTF.

Ангел Стојановски

Врховен судија  Јорданчо Миневски         

Медали, Дипломи и Пехари за првопласираните, медали и 

дипломи за финалистите и полуфиналистите

10.06.2020, Поставување на носителите ќе се изврши според 

важечката ранг листа од  претходно одиграните натпреварувања

Жалби Жалба може да се поднесе до Врховниот судија за прашања од 

толкување на Правилата од страна на судија. Во втор степен до 

Жирито-по прашање на одлуката на Врховниот судија која не е 

покриена со овие пропозиции. Жирито го сочинуваат:В рховниот 

судија-како известител и Делегатот и Претставник на 

Организаторот како одлучувачка тело. Одлуката на Жирито е 

конечна.

Представник на 

Организаторот 

(Директор на 

турнирот)

Ангел Стојановски

Организација Организаторот ќе постави  ITTF маси со комплетна опрема во 

зависност од бројот на натпреварувачи. Топчиња обезбедува 

организаторот.

10 часот – Групна фаза

 13 часот – Елиминации

Судии

Судии обезбедува организаторот




