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VABIMO EKIPE RAZNIH INTERESNIH  
SKUPIN, DA SE PRIJAVIJO NA TEKMOVANJE 
 
 

TEKMOVANJE bo potekalo po ligaškem sistemu.  
PRIČETEK tekmovanja je predviden 11.11.2017. Vsaka 
prijavljena ekipa mora imeti svoj prostor za igranje. Lahko 
ga tudi najame v Športni dvorani Poden ali Trata.  
Ekipa mora imeti NAJMANJ 3 igralce oz. igralke. 
Dneve in ure za tekmovanja oz. igre si ekipe določijo same. 

 
 

PRIJAVNINA na ekipo znaša 30 EUR. 
Vplačate jo ob prijavi osebno na blagajni ŠZ ali na TRR: 19140-5007612133 
Ob prijavi podate naslednje podatke : ime ekipe, igralce, ime vodje ekipe, 
njegov telefon in e-naslov in obvezno tudi kraj, dan in uro tekmovanja 
 

PRIJAVE ZBIRAMO do petka, 27.10.2017 na naslov:  
Športna zveza, Podlubnik 1c, 4220 Šk. Loka ali 

po e-pošti: ales.murn@zsport-skloka.si ali  
na telefon 041 860 496 (Jano Rant) 

 
Koordinator tekmovanja                 Predsednik Športne zveze 
         Jano Rant                                Blaž Pipp 
 

http://www.zsport-skloka.si/
mailto:ales.murn@zsport-skloka.si
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Ime ekipe : 
Vodje ekipe :  
  Telefon : 
  e-naslov : 
Igralci ekipe : 
 
 
Kraj igranja :  
Dan igranja :  
Ura tekmovanja :  
 
 

 

Ekipno tekmovanje poteka za vse ljubitelje namiznega tenisa. Vsaka prijavljena ekipa 
mora imeti svoj prostor za igranje z najmanj dvema mizama. Prostor lahko najamete tudi v 

Športni dvorani Poden ali Trata. Dneve in ure za tekmovanja oz. igre si ekipe določijo 
same. Tekmovanje bo potekalo po ligaškem sistemu v enotni kategoriji za moške, mešane 

in ženske ekipe.  
Ekipo sestavljajo najmanj TRIJE igralci oz. igralke, lahko pa tudi več. 

Če bo potrebno, bomo na skupnem sestanku dogovorili vse podrobnosti tekmovanja. 
 

 
Pravila tekmovanja, da bo vse potekalo urejeno: 
• Vodje ekip morajo takoj po končanem srečanju posredovati zapisnike Janu Rantu ali jih 

oddati v bife v ŠD Poden (najkasneje naslednji teden). V primeru, da zapisnikov ne bo, se 
še enkrat opozori vodje ekip o manjkajočih rezultatih in če le teh ni, ekipa zgubi srečanje b.b. 

• Vsi zapisniki tekmovanj se pišejo v dvojniku. 

• V ŠD Poden (dvorana za namizni tenis) bo visela razpredelnica, kjer se lahko vpisujejo rezultati 
odigranih srečanj. 

• Tekmovalci-ke morajo biti pravočasno prijavljeni. Ekipe se lahko dopolnijo v drugem delu 
tekmovanj. 

• Domačin (prvo imenovana ekipa) mora zagotoviti vse potrebno za igranje dvoboja: prostor z 
dvema mizama, zapisnike, žogice (s tremi zvezdicami). 

• Ekipa, ki ne more sodelovati po razporedu tekmovanja mora najmanj 2 dni prej sporočiti 
nasprotni ekipi spremembo termina. O prestavitvi tekme se za nov termin sporazumeta obe 
ekipi sami. Vsaka ekipa lahko preloži tekmo samo enkrat. 

• Tekma dobljena brez boja se registrira z 10:0. Ekipa, ki 3 krat izgubi srečanje brez boja se 
izključi iz tekmovanja. 

• Prve tri ekipe prejmejo pokale na zaključnem turnirju, ki je namenjen družabnemu srečanju 
vseh ekip. 

 
Način tekmovanja: 

 Ekipe igrajo na TRI dobljene sete. Odigra se devet posameznih iger, zadnja deseta igra je igra 
dvojic, kjer lahko igrata tudi igralca, ki nista igrala v posamičnih dvobojih. V drugem krogu lahko 
ekipa zamenja enega igralca, prav tako lahko zamenja enega igralca v tretjem krogu. Že 
zamenjani igralec ne more več igrati posamičnega dvoboja.  

 Igra se po pravilih NTZS.  

 Tekmovanje poteka po liga sistemu – dvokrožno: jesenski in spomladanski del. 

 Igralci lahko igrajo le z loparji po pravilih Namiznoteniške zveze Slovenije (trava). 
 

Športni pozdrav ! 
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