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1. Podjela po regijama: 
- Grad Zagreb 
- Zagrebačka, Karlovačka i Krapinsko-zagorska županija 
- Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija 
- Šibensko-kninska, Zadarska i Splitsko-dalmatinska županija 
- Dubrovačko-neretvanska županija 
- Sisačko-moslavačka, Virovitičko-podravska i Bjelovarsko-bilogorska 

županija 
- Brodsko-posavska, Požeško-slavonska županija 
- Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija 

 

2. Pravo nastupa: 
Pravo nastupa imaju svi registrirani pri HSTS-u i neregistrirani igrači i igračice 
uz uvijet da su hrvatski državljani rođeni 2005. godine i mlađi. 
 

3. Natjecanje: 
a) Na kvalifikacijama se igraju slijedeće discipline : 
    1) mlađi kadeti pojedinačno (2011. i mlađi) 
    2) mlađe kadetkinje pojedinačno (2011. i mlađe) 
    3) kadeti pojedinačno (2008. i mlađi) 
    4) kadetkinje pojedinačno (2008. i mlađe) 
    5) juniori pojedinačno (2005. i mlađi) 
    6) juniorke pojedinačno (2005. i mlađe) 
b) Svaki klub ima pravo prijaviti neograničen broj pojedinaca. 
c) Pojedinačna natjecanja će se igrati po grupama. U svakoj gupi će biti 3-4 
igrača, koji se sastaju svaki sa svakim. Prvo i drugoplasirani igrači iz svake 
grupe nastavljaju natjecanje KO sustavom do konačne pobjede. 
d) Svi mečevi igraju se na tri dobivena seta 
e) Opremu i prostor potreban za natjecanje osigurati će klub domaćin 

      f)  Organizator regionalnog natjecanja će podijeliti sportske nagrade svim  



      pojedincima koji se plasiraju od prvog do četvrtog mjesta. Nagrade će  
      osigurati SIM. 

 
 

4. Mjesto i datum natjecanja: 
Mjesto i datum regionalnih kvalifikacija odrediti će se odmah nakon završetka 
prijavnog roka, a u dogovoru sa klubovima koji će biti domaćini natjecanja. 
 

5. Prijave: 
Prijave se vrše putem interneta na stranicama Igara mladih 
http://www.igremladih.org/ 

 

6. Rok prijave: 
Online prijave se zatvaraju 24 sata prije početka natjecanja, osobne prijave su 
moguće direktno voditelju turnira do sat vremena prije početka natjecanja.   
 

7. Prijavnina: 
Prijavnina se ne plaća! 

 

8. Državna završnica u Splitu: 
Pobjednici regionalnih natjecanja, po jedan iz svake kategorije, odlaze na 
državnu završnicu Sportskih igara mladih u Split uz pratnju maksimalno dva 
voditelja po regiji. 
Prijevoz do Splita, boravak u Splitu i povratak domovima je osiguran od strane 
SIM. Za vrijeme boravka u Splitu svim sudionicima osigurani su doručak, 
ručak i večera te organizirani prijevoz na i sa takmičenja. 
Prvo i drugoplasirani u kategorijama mlađih kadeta/kadetkinja i 
kadeta/kadetkinja na natjecanju državne završnice stječu pravo nastupa na 
međunarodnoj završnici. Juniori nastupaju samo na državnoj završnici. 
 

9. Kontakt: 
Za sve upite vezane uz natjecanja u stolnom tenisu na razini regija ili državne 
završnice u Splitu možete se obratiti e-mail  igor.krouzil@gmail.com ili 
mobitel: 0993433001 
 
 
 
Direktor natjecanja  
Igor Kroužil 
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