
                       
 
              
        СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА- РЕГИОН БЕОГРАД 
 
 
                                              -УПРАВНОМ ОДБОРУ- 
  
 
  ПРЕДМЕТ: ПОПУЛАРИЗАЦИЈА СТОНОГ ТЕНИСА У СТОНОТЕНИСКОМ 
                    САВЕЗУ БЕОГРАДА-РЕГИОН БЕОГРАД 
 
 
 
  Предлажемо формирање лига за основне и средње школе од 5-8 екипа, које би се играле по 
градовима и селима, двокружно, „свако са сваким“. Победници ових лига би играли на 
завршном такмичењу , које би се играло турнирски по групама у једном месту, у једном 
дану, за победнике Региона основних и средњих школа.  
 
   Слично такмичење могло би се организовати и за ветеране. 
 
Наравно, котизације на овим такмичењима не би било. 
 
  Носиоци ових лига били би чланови Управног одбора, Комисија за школски спорт, стручна 
комисија, као и сва лица која желе у овоме  да помогну. 
Што се тиче појединачних такмичења, организовали  би се турнири по годиштима, у мушкој 
и женској конкуренцији, на нивоу нашег Савеза.  
 
 Такође би се организовала појединачна и  екипна такмичења за мини кадете / до 4. разреда/ 
као и сва важећа досадашња такмичења. 
 
 Могу се организовати тзв.“ Топ 8“ за мини  и млађе кадете и кадеткиње, кадете и кадеткиње, 
као и јуниоре и јуниорке. 
 
Треба организовати мечеве репрезентације нашег савеза, за мини кадете и кадеткиње, млађе 
кадете и млађе кадеткиње, као и јуниоре и јуниорке са сличним екипама других  регионалних 
савеза. 
 
 Значајну улогу у овом послу, поред чланова Управног одбора, морају имати стручна 
комисија и комисија за школски спорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   У циљу популаризације стоног тениса на целој територији нашег савеза и уштеде средстава 
ионако сиромашних клубова, предлажемо следећи начин одигравања екипних такмичења, 
односно лига од такмичарске сезоне 2012/2013. 
 
Све лиге које су у надлежности Стонотениског Савеза Београд- Регион Београд, играле би се 
по систему гост- домаћин, двокружно. 
 
Екипа домаћин била би у обавези да обезбеди одговарајуће услове, судију, да пошаље Савезу 
записник о одиграној утакмици, најкасније 24 часа после одиграног меча. Ажурирање и 
вођење лига била би обавеза секретара Савеза, комесара не би било, на би се плаћале 
котизације ни чланарина за лиге. Само на овај начин Стк „Ђурђев град“ би у односу на 
протеклу сезону уштедео 30.000,00 динара. 
 
Досадашња Регионална лига била би проширена у 2 групе „А“  и „Б“ истог ранга са по 10-12 
клубова. По 2 најбоље екипе играле би за виши пласман „свако са сваким“, једнокружно или 
двокружно а бодови из одиграних мечева из група на би се преносили. 
 
Важно је истаћи да сваки клуб, односно члан овог Савеза мора имати екипу ако не у вишем, 
онда у Регионалној лиги као IV рангу, најнижем степену такмичења које ван територије 
Града Београда, финансирају локалне самоуправе. 
 
Уколико постоји интересовање, регистроване и нерегистроване екипе као и појединци могу 
се укључити у турнирска екипна такмичења, нешто слично као досадашња „Зека“ лига, која 
би била у ингеренцији Савеза Београда – Регион Београд. 
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