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КОНКУРС 

 

Организација турнира Квалитетне лиге и  Регионалне лиге Б  
   

 

Сагласно Пропозицијама лигашки такмичења и Календару такмичења 
ССКЦР, ТТК ССКЦР расписује конкурс за организацију турнира лига ССКЦР. 
  

Конкурс се расписује за организацију турнира за лиге: 

 

   

1. Квалитетна лига ССКЦР 

Турнир   -    9. и 10. коло        25./26.02.2023.     

 

2. Регионална лига ССКЦР  Б 
Турнир  -   7. и 8. коло     11./12.03.2023. 
 
 

За организацију турнира лиге, неопходни су следећи услови: 

- Сала која садржи свлачионице за играче и санитарни чвор 
- Турнир се игра на столовима исте марке и квалитета, са мрежицама, 

одобреним од ИТТФ 
- Светло мора бити најмање 400 лукса 
- Висина најмање 4м од пода 
- Температура у сали мора бити најмање 15 степени 
- Најмање 50 места за гледаоце (уколико има дозволе за присуство) 
- Гледалиште мора бити одвојено од борилишта најмање 1,5м  
- Зидови сале не могу заменити ринг(ограду) 
- Поред судијског стола морају бити постављене и кутије за пешкире 
- Одговарајући број столица за играче и тренере обе екипе 
- Исправне механичке бројаче 

 



Организатор је дужан да обезбеди поштовање свих мера здравствене 
заштите од заразне болести, уколико буду прописане. 

За све утакмице на турниру судије делегира Судијска комисија ССКЦР. 
Трошкове суђења плаћају обе екипе (по 50%) пре почетка утакмице. 

Лоптице обезбеђује екипа која у постави има ознаку „ДОМАЋИН“. 

Организатор турнира обезбеђује записнике (оригиналне ССКЦР) за све 
утакмице и има обавезу да одмах по завршетку турнира све записнике пошаље 
ТТК-Руководиоцу такмичења, а у складу са важећим одредбама Пропозиција и 
Анекса Пропозиција за такмичења за сезону 2022-2023. 

 

НАПОМЕНА:  Све што није наведено у Конкурсу, важе и примењиваће се 
одредбе Правила минималних услова за организацију такмичења. 

 

ТТК ССКЦР  позива све заинтересоване клубове за организацију турнира 

да доставе своје пријаве е-маил-ом на адресу ttk.sskcr@hotmail.com. Пријаве 
се достављају искључиво на прописаном обрасцу (који је у прилогу конкурса). 
Непотпуне пријаве и закаснеле пријаве неће се разматрати. Пријава се може 
доставити за организацију турнира две лиге у истој дворани(сали) истовремено. 

 

Рок за достављање пријава је петак, 17.02.2023. до 15:00. 

 

 

 

 

          

     ТТК ССКЦР    

 Богавац Данило 
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