RAZPIS ZA 6. MEDNARODNI NAMIZNOTENIŠKI TURNIR
- ODPRTO PRVENSTVO SAVINJSKE DOLINE, PREBOLD,
16.12.2017
KRAJ:

PREBOLD, VELIKA TELOVADNICA na OŠ PREBOLD
Graščinska ulica 7, 3312 PREBOLD (zraven
Športnega Hotela Prebold in trgovine Mercator)

ČAS:

sobota, 16.12.2017, začetek ob 9.00 uri

VODJA TURNIRJA:

Janez ZORE

PRAVICA NASTOPA:

imajo vsi domači in tuji neregistrirani in registrirani
igralci in igralke, ki izpolnjujejo starostne pogoje

DISCIPLINE:

MOŠKI POSAMEZNO:
- absolutna kategorija (pravico do udeležbe vsi
udeleženci turnirja - po želji)
- do 44 let
- od 45 do 59 let
- od 60 let naprej
ŽENSKE POSAMEZNO:
- enotna kategorija
DVOJICE:
- enotna kategorija

Igra se na 3 dobljene sete, finalni obračuni na 4 sete. V
skupinah s po 3, 4 oz. 5 igralci igra vsak z vsakim. Absolutna in
starostna kategorija se igrata v skupinah. Prvo in drugo uvrščeni iz skupine igrajo v
finalni skupini na izpadanje. Ostali igrajo v tolažilni skupini na izpadanje. Dvojice se
igrajo na izpadanje. Pogoj za izvedbo kategorije je najmanj 5 prijavljenih igralcev oz.
igralk. V primeru, da jih je manj, tekmujejo v »najbližji« mlajši skupini. Tekme se
igrajo z žogicami Tibhar***.
NAČIN IGRANJA:

ŽREBANJE:

Pol ure pred začetkom tekmovanja za posamezne
kategorije. PROSIMO ZA TOČNOST ZARADI ČASOVNE
OMEJITVE DVORANE!!!
15,00 EUR za prijavljenega igralca in jo je potrebno
plačati pred začetkom tekmovanja. V prijavnino je všteta topla
malica v pizeriji Jajčka, Graščinska cesta 2, 3312 Prebold (pri krožnem prometu).
PRIJAVNINA:

NAGRADE:

Prvi trije v posameznih kategorijah in prvi v tolažilni
skupini prejmejo pokale, prvi trije v dvojicah prejmejo kolajne.

sprejema Aleksander Poropat, Hmeljarska 15, 3312 Prebold,
na gsm: 040/560-405 ali pismeno po elektronski pošti na naslov:
ntk.partizan.prebold@gmail.com . Prijave bomo sprejemali tudi pred pričetkom
turnirja (najkasneje do 8.45). Možnost prenočitve z zajtrkom v Garnem športnem
hotelu Prebold, Graščinska cesta 9, 3312 Prebold, cena nočitve je 20 €.
PRIJAVE:

VABLJENI!!!

