
 

RAZPIS TEKMOVANJA ZA 5. TURNIR VETERANOV IN REKREATIVCEV V 

NAMIZNEM TENISU ZA JAKOSTNO LESTVICO V SEZONI 2017/2018 , 

RAVNE NA KOROŠKEM 10.02.2018  

 

ORGANIZATOR:   NTK FUŽINAR INTERDISKONT - VETERANI 

KRAJ:    Dom telesne kulture (DTK),  Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem  

DATUM IN ČAS:   Sobota 10. februar  2018  

VODJA TEKMOVANJA:  Bač Andrej 

PRAVICA NASTOPA:       imajo vsi neregistrirani igralci in igralke, ki izpolnjujejo starostne                    

                                               pogoje in registrirani igralci nad 40 let. 

 

STAROSTNE KATEGORIJE:  MOŠKI POSAMEZNO:                                     MOŠKI PARI: 

- do 39 let            : začetek ob 9,00 uri              - do 39 let 

- od 40 do 49 let  : začetek ob 9,00 uri              - 40 do 59 let 

- od 50 do 59 let  : začetek ob 10,00 uri            - nad 60 let 

od 60 do 64 let  : začetek ob 10,00 uri             

- od 65 do 69 let  : začetek ob 10,00 uri 

- od 70 do 74 let  : začetek ob 10,00 uri 

- nad 75 let          : začetek ob 10,00 uri 

                                                    ŽENSKE POSAMEZNO:                                     ŽENSKI PARI: 

- do 49 let      : začetek ob 11,00 uri                 - enotna skupina 

- nad 50 let    : začetek ob 11,00 uri                                          

NAČIN IGRANJA:  Igra se po pravilih NTZS na 3 dobljene sete. V skupinah 3 do 4 vsak z vsakim. 

Prvi in drugi se uvrstita v finalno skupino, ostali v tolažilno skupino, kjer se igra 

na izpadanje. Posamezna skupina se igra, če je prisotno vsaj pet igralcev, ženske 

dvojice se igrajo, če bodo prijavljene vsaj štiri dvojice, sicer se priključijo moškim 

parom ustrezne starosti. Za določitev nosilcev skupin se upošteva jakostna 

lestvica. Pari se igrajo na izpadanje, upošteva se jakostna lestvica. 

PRIJAVE:  Prijave sprejema Samo Bezjak po elektronski pošti samo.bezjak@gmail.com  

Prijave sprejemamo tudi pol ure pred pričetkom tekmovanja (do 8,30) v dvorani.  

ŽREBANJE:             Pol ure pred začetkom tekmovanja za posamezno kategorijo. Prosimo za 

točnost!!! 

PRIJAVNINA: 13,00 EUR - plačilo pred pričetkom turnirja v dvorani. 

ZAKLJUČEK: Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo takoj po zaključku turnirja v 

dvorani. Medalje prejmejo prvi štirje med posamezniki in dvojicami ter prvi v 

tolažilni skupini. Organizator bo poskrbel tudi za prigrizek. 

                                   Igralke in igralci nastopajo na lastno odgovornost!  


