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SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Komisijo za rekreativni namizni tenis izberejo rekreativci in veterani iz svojih 

vrst. Šteje pet do sedem članov. Izbor članov naj bo iz vseh regij v državi. 

 

2. člen 

Delo v komisiji je prostovoljno. Člani komisije izberejo koordinatorja komisije. 

 

3. člen 

Koordinator in komisija skrbijo za organizacijo turnirjev in ostalih srečanj 

športnega značaja. 

Mandat komisije za rekreativni namizni tenis traja najmanj eno sezono, 

oziroma eno leto. 

 

4. člen 

Letno naj bi bilo največ sedem turnirjev za jakostno računalniško lestvico in 

državno prvenstvo za rekreativce in veterane. Mesečno naj bo le en turnir. 

 

5. člen 

Sodelovanje in igranje na turnirjih je za posameznika prostovoljno. 

Vsak udeleženec turnirja igra in tekmuje na lastno odgovornost, glede na 

zdravstveno stanje in možnosti telesnih poškodb. Za materialne poškodbe 

inventarja na posameznih turnirjih je prav tako odgovoren vsak posameznik. 

 

6. člen 

Ob zaključku sezone je dolžnost koordinatorja, da skliče komisijo za 

rekreativni namizni tenis, kjer se opravi analiza pretekle sezone in pripravi 

strategija in zadolžitve posameznikov za naslednjo igralno sezono. 

 

7. člen 

Ker so veterani in rekreativci pod okriljem NTZS, se upoštevajo pravila ITTF 

in ETTU. Skladno s tem je priporočeno članstvo   »R«.  

S   1.9.2014 igramo z novimi žogicami, ki so na seznamu ITTF. 

Obloge loparjev morajo biti na seznamu ITTF. 

 

8. člen 

     Članarina za leto (sezona), se poravna v enkratnem znesku 2,70 € na turnirjih    

     za jakostno lestvico. 
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TURNIRJI ZA JAKOSTNO    RAČUNALNIŠKO LESTVICO 

 

9. člen 

Vsi turnirji se igrajo po skupinah od 3 do 5 igralcev, nato se oblikuje finalna in 

tolažilna skupina, kjer se do konca igra na izpad. Če je v neki starostni 

kategoriji prijavljeno do šest igralcev, igrajo v eni skupini. 

Nosilci skupin se določijo na osnovi jakostnih lestvic, enako velja tudi za 

dvojice, ostale igralce in dvojice razporeja v skupino (tabelo) žreb. 

V skupinskem delu tekmovanja se določita DVA nosilca v skupini, ostali v žreb. 

Dvojice se igrajo na izpad od začetka do konca. Upošteva se želja 

prijavljenega igralca, če so iz istega kluba – kraja, da se jih razdeli. 

 

Na turnirjih igrajo rekreativci in veterani po starostnih kategorijah : 

          do 49 let 

od 50 do 59 let 

od 60 do 64 let 

od 65 do 69 let 

od 70 do 74 let 

nad 75 let 

Za ženske veljajo iste starostne kategorije. Ker pa je žensk na turnirjih 

manj, določa ta pravilnik izjemo pri formiranju ženskih starostnih kategorij, 

enako velja tudi za ženske dvojice : 

 do 49 let 

nad 50 let  

Ženske dvojice se igrajo, če so v vsaki starostni skupini prijavljene vsaj štiri 

dvojice. Če je ženskih parov premalo, se priključijo moškim dvojicam, 

približno  ustrezne starostne kategorije moških parov, lahko se formirajo tudi 

mešane dvojice (pri tem je potrebno upoštevati starost mlajšega igralca). 

V mešanih parih morata starostni pogoj izpolnjevati oba igralca (moški in 

ženske). Ker je udeležba žensk na turnirjih manjša, lahko vodja turnirja v 

dogovoru z igralkami, odstopa od gornjih pravil. 

 

 

 

10.  člen 

Moške dvojice se igrajo v starostnih kategorijah : 

od    16 do 39 let 

od   40 do 59 let 

nad 60 let 
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11. člen 

Če igralec doseže gornjo mejno starost posamezne starostne kategorije do 

30.VI., tekmuje celo sezono v starejši starostni kategoriji. 

Igralec se lahko v začetku igralne sezone odloči za igranje v mlajši starostni 

kategoriji, vendar mora tam nastopati do konca sezone. 

Obratna izbira ni dovoljena. 

 

12.  člen 

Posamezna starostna kategorija se lahko igra, če so prisotni vsaj štirje 

igralci, sicer se starostne kategorije združijo tako, da se premalo številna 

starostna skupina pridruži mlajši. 

 

13.  člen 

Na turnirjih za jakostne lestvice (moški in ženske) lahko igrajo tudi 

registrirani igralci,  (doma ali v tujini ) če izpolnjujejo starostni pogoj 40 let. 

Na turnirjih lahko igrajo  državljani Republike Slovenije in  državljani EU. 

Registriran igralec pri NTZS (do 40 let), ki naredi rezultat na uradnem 

tekmovanju v koledarju NTZS v tekoči sezoni ne more (do konca sezone do 

30.6.) prestopiti v članstvo rekreacija. 

 

14.  člen 

Dosežena mesta na posameznih turnirjih se registrirajo v skupno jakostno       

(računalniško) lestvico in se točkujejo po naslednjem sistemu : 

 

Če je ena  predtekmovalna skupina, je točkovanje naslednje ; 

1. mesto 12 točk 

2. mesto  9 točk 

3. – 4. mesto  7 točk 

5. mesto  5 točk 

 

Če sta dve skupini , je točkovanje naslednje : 

1. mesto  12 točk 

2. mesto   9 točk 

3. – 4. mesto 7 točk 

5 . mesto oziroma zmagovalec tolažilne skupine 5 + 1 točka 

6. – 8 . mesto 5 točk 

9. mesto in naprej 3 točke 

 

     Če so tri skupine, je točkovanje naslednje: 

1. mesto 12 točk 

2. mesto  9 točk 
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3. – 4. mesto 7 točk 

5.  – 6. mesto 5 točk 

7. – 8. mesto  teh uvrstitev ni 

1 mesto v tolažilni skupini 3 + 1 

Ostali 3 točke 

 

Če so  štiri skupine je točkovanje naslednje : 

1. mesto 12 točk 

2. mesto  9 točk 

3. – 4. mesto 7 točk 

5– 8. mesto  5 točk 

9 mesto oziroma zmagovalec tolažilne skupine 3 + 1 

10. – 16. mesto 3 točke 

17. mesto in naprej 1 točka 

 

Če je šest skupin, je točkovanje naslednje : 

1. mesto  12 točk 

2. mesto   9 točk 

3. – 4. mesto 7 točk 

5 – 8. mesto 5 točk 

9 -  12 mesto 3 točke 

13 mesto oziroma zmagovalec tolažilne skupine 1 + 1 

14  - 32 mesto 1 točka 

 

Za doseženo 1. mesto v tolažilni skupini, se prišteje ena točka. 

Če se starostne kategorije združijo zaradi premajhnega števila igralcev v 

posamezni kategoriji, se točke določajo po gornji tabeli. V vsoto                      

(računalniško lestvico) vseh točk se upoštevajo realno dosežene točke, 

vpišejo pa se v starostno kategorijo v katero igralec glede na starost sodi. 

Komisija za rekreativni namizni tenis je dolžna na vsakem turnirju javno 

predstaviti in objaviti tekoče ažurirane jakostne lestvice. 

 

15.  člen 

Dosežene točke na posameznih turnirjih se seštevajo. Od vsote doseženih 

točk se odšteje najmanjše število doseženih točk na enem od turnirjev v 

tekoči igralni sezoni (minimalni odbitek) - (od 7 turnirjev se upošteva 6 

najboljših uvrstitev). Zmagovalec sezone je tisti, ki doseže največje število 

točk. 
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16.  člen 

Vse dosežene točke, brez minimalnega odbitka, so osnova za postavljanje 

nosilcev skupin v naslednji igralni skupini. Tekoča sezonska jakostna lestvica 

se oblikuje tako, da se prištevajo dosežene točke na posameznem turnirju. 

 

17.  člen 

Vsak igralec mora predhodno, na podlagi razpisa,  prijaviti udeležbo na 

turnirju. S tem je uvrščen v sistem žrebanja. Neprisotnost na turnirju, ob 

predhodni pisni,  ustni ali telefonski prijavi (brez opravičenega razloga) vnaša 

zmedo v organizacijo turnirja, se lahko tudi finančno sankcionira. 

 

18.  člen 

Komisija za rekreativni namizni tenis določi vsako sezono višino igralnine, ki jo 

mora plačati vsak prijavljeni igralec na vsakem turnirju. En del igralnine dobi 

organizator turnirja, drugi del pa gre v sklad za priznanja skupnih 

zmagovalcev v vseh starostnih kategorijah, ob zaključku sezone. 

 

19.  člen 

Prireditelj turnirja za računalniško jakostno lestvico, mora prvim štirim 

uvrščenim podeliti medalje za športni uspeh, vključno prve štiri dvojice, v 

vsaki starostni kategoriji. Prav tako prejme bronasto medaljo zmagovalec 

tolažilne skupine. 

Tolažilna skupina se formira in igra le pod pogojem, da so se od vseh 

prijavljenih igralcev v eni starostni kategoriji, v finalno skupino uvrstili vsaj 

štirje igralci. Če ni pogojev za igranje tolažilne skupine, (premajhno število 

miz) lahko igranje v tolažilni skupini tudi odpade. Mora pa biti to predhodno 

najavljeno v razpisu. 

 

20.  člen 

Ob zaključku igralne sezone se prvim trem v vsaki starostni kategoriji, 

vključno prvim trem dvojicam v vsaki starostni kategoriji, podelijo medalje ali 

pokali za dosežen športni uspeh. 

 

21.  člen 

Organizator turnirja lahko po svoji volji, prvo uvrščenim, podeli tudi 

praktične nagrade. 

 

22.   člen 

Organizator turnirja naj omogoči vsem udeležencem turnirja družabni 

zaključek turnirja z objavo rezultatov. Cena tega dela druženja pa ne sme biti 
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vključena v ceno igralnine. Zaključna svečanost je prostovoljna, naj bo 

prijateljsko srečanje sodelujočih na turnirju. 

 

                  DRŽAVNO PRVENSTVO ZA REKREATIVCE IN VETERANE 

 

23.   člen 

Državno prvenstvo mora biti organizirano vsako leto, po odigranih turnirjih za 

jakostno lestvico. Organizator mora objaviti javni razpis državnega prvenstva. 

Igralec, ki bo v koledarskem letu, do 31.XII., izpolnil starostni pogoj, lahko 

igra v starejši starostni kategoriji. 

 

24.  člen 

 

Pogoj za nastop na DP za veterane in rekreativce v namiznem tenisu, da je 

poravnana oziroma plačana članarina »R«. 

 

25.  člen 

Državno prvenstvo za rekreativce in veterane, igrajo v naslednjih starostnih 

kategorijah : 

 

Moška kategorija :                                            

od  16 do 39 let                                                 

od  40 do 49 let                                                 

od  50 do 59 let                                             

od  60 do 64 let                                              

od  65 do 69 let                                              

od  70 do 74 let 

nad  75 let 

 

moške dvojice:  

od  16 do 39 let                                                 

od  40 do 49 let                                                 

od  50 do 59 let                                             

od  60 do 64 let                                              

od  65 do 69 let                                              

nad 70 let 

 

     ženska kategorija : 

do   50 let 

nad 50 let 
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ženske dvojice  : 

enotna kategorija 

 

mešane dvojice: 

enotna kategorija 

 

Odstopanje od gornjih starostnih kategorij, zaradi premalo prijavljenih 

igralcev, je potrebno uskladiti s komisijo za rekreativni namizni tenis  pri 

NTZ Slovenije. 

 

26.  člen 

Prireditelj državnega prvenstva za rekreativce in veterane določi višino 

igralnine in ostale pogoje glede nastopanja na državnem prvenstvu. 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

27.  člen 

Člani komisije za rekreativni namizni tenis, rekreativci in veterani, z 

entuzijazmom širijo in populazirajo namizni tenis v svoji regiji. Enkrat letno so 

dolžni ustno poročati koordinatorju komisije za rekreativni namizni tenis pri 

NTZ Slovenije, koliko turnirjev, ligaških tekmovanj in število nastopajočih je 

sodelovalo v regiji na rekreacijskih in veteranskih namiznoteniških srečanjih. 

Na tej osnovi bo lahko koordinator komisije za rekreativni namizni tenis pri 

NTZ Slovenije sestavil letno poročilo za skupščino NTZ Slovenije. 

 

28.  člen 

Spodbujamo in se trudimo k širitvi  ideje o pošteni igri – FAIR PLAY. 

 

29.  člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga potrdi IO NTZ Slovenije. 

 

 

Ljubljana,……1.9.2018…………. 

 

 

                                                                  Za IO NTZ Slovenije : 

                                                                  ……………………………………… 
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Priloga: 

 

1,)IZRAČUN VRSTNEGA REDA 

Izračun rezultatov v skupini se izvaja postopoma, vedno po korakih oziroma stopnjah. Za 

izračun in pravilen vrstni red je vedno potrebno upoštevati število osvojenih točk za dvoboj. 

Če je na tej stopnji zaradi enakega števila ni mogoče določiti vrstnega reda (krog treh ali več 

igralcev) nadaljujemo izračun rezultatov igralcev v krogu tako, da upoštevamo le njihove 

medsebojne rezultate. Pri tem najprej upoštevamo točke, osvojene v medsebojnih dvobojih, 

nadaljujemo s količnikom dobljenih in izgubljenih nizov in če še na tej stopnji ni mogoče 

določiti vrstnega reda, upoštevamo še količnik dobljenih in izgubljenih točk v nizih. Če po 

nobeni stopnji ne moremo izračunati vrstnega reda, na koncu o tem odloči žreb. 

Primer : 

Razmerje v nizih          4/5      0,8 

                                      ¾       0,75 

                                     4/6     0,66 

                                     3/5     0,6 

                                     5/6     0,83 

                                     6/7     0,85 

                                     5/7     0,71 

Boljši je tisti, ki je bližji številu 1 ( v tem primeru je razmerje 6/7) 

 

Razmerje v nizih        5/4        1,25 

                                   6/4        1,5 

                                   7/4        1,75 

                                   4/3        1,33 

                                   5/3        1,66 

                                   6/3         2 

                                   6/5        1,2 

                                   7/5        1,4 

                                   8/5        1,6 

Boljši je tisti, ki je večji od števila 1 (v tem primeru je razmerje 6/3) 

 

 

2.)Meja starostne skupine : če tekmovalec doseže n. pr. 40 let do 30.6.2016 lahko tekmuje-

nastopa celo sezono v kategoriji 40-49 let. 

 


