
RAZPIS  ZA 1. TURNIR ZA JAKOSTNO LESTVICO SLOVENIJE V 

SEZONI 2021/2022 

ZA REKREATIVNE IGRALCE, LJUTOMER  20.11.2021 
 

 
KRAJ: Ljutomer,  NOVA ŠPORTNA DVORANA ŠIC  

                                       Grossmanova 7, 9240  LJUTOMER  (zraven Petrola) 
  

ČAS: sobota, 20. NOVEMBER 2021, začetek ob 9.00 uri  
 

PRIREDITELJ: NAMIZNOTENIŠKI KLUB LJUTOMER 
 

VODJA TEKMOVANJA: g. Darko Fijavž,  
 

PRAVICA NASTOPA: imajo vsi registrirani in neregistrirani igralci in igralke EU,  

                                                  ki izpolnjujejo starostne pogoje (pogoj je, nastop v svoji  

                                                  starostni skupini), 
OPOZORILO:                            Pred tekmovanjem bomo urejali članarino za sezono 2021/22 
 

DISCIPLNE: MOŠKI POSAMEZNO:  MOŠKI PARI: 
 

a) do 39 let         začetek  ob  9.00 uri                   j) do 39 let                                                  

b) 40 -  49 let začetek ob  9.00 uri  k) 40 do 60 let 

c) 50 – 59 let začetek ob   9.00 uri l) nad 60 let 

d) 60 – 64 let začetek ob 10.00 uri                    

e) 65-   69 let       začetek ob 10.00 uri   

f) 70-  74 let        začetek ob 10.00 uri  

g) nad 75 let  začetek ob 10.00 uri 
 

ŽENSKE POSAMEZNO: ŽENSKI PARI: 
h) do 49 let začetek ob  11.00 uri    enotna skupina  

i) nad 50 let začetek ob  11.00 uri 
 

Pogoj za izvedbo kategorije je najmanj 5  prijavljenih igralcev oz. igralk. V primeru, da jih je 

manj, tekmujejo v »najbližji« mlajši skupini. Starostna meja skupine: če igralec napolni 50 let 

do 30.6.2021, tekmuje celo sezono v kategoriji 50 – 59 let. 
 

NAČIN IGRANJA: Igra se po pravilih NTZS na 3 dobljene sete. V skupinah s po 3 oz. 4 

igralci igra vsak z vsakim. Prvo in drugo uvrščeni iz skupine igrajo v finalni skupini na 

izpadanje. Ostali igrajo v tolažilni skupini na izpadanje. Za določitev nosilcev skupin se 

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

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: S prijavo se udeleženci strinjajo, da se fotografije, 

intervjuji, filmski ter video posnetki, ki so nastali v povezavi s to prireditvijo, lahko 

brezplačno distribuirajo in objavijo v tiskanih medijih in na internetu. S prijavo se udeleženci 

strinjajo, da se lahko rezultati tekmovanja objavijo in naprej obdelujejo. 

PRIJAVE: Prijave sprejema Darko Fijavž, Viktorja Kukovca 7, 9240 Ljutomer, pisno 

 ali po elektronski pošti in sicer na naslov: fijavzdarko@gmail.com  

 (po telefonu: 051/350-532 Darko Fijavž) do četrtka 16.11.2021.     

 Prijave bomo sprejemali tudi pred pričetkom samega turnirja (najdlje do 8.30) 

 vendar vas zaradi lažje izvedbe turnirja prosimo, da se prijavite že prej. 

 



ŽREBANJE: Pol ure pred začetkom tekmovanja za posamezne kategorije. 

 PROSIMO ZA TOČNOST!!! 

 

PRIJAVNINA: 15,00  EUR za prijavljenega igralca in jo je potrebno plačati  

                                                                pred začetkom tekmovanja. 

SODNIKI:         V skupinskem delu sodi  oseba, ki trenutno ne igra, v ostalih disciplinah 

avtomatično poraženec. Vsi udeleženci se lahko pritegnejo kot sodniki. V primeru odklonitve  

se črta iz vseh disciplin! 

 

NAGRADE: Prvi štirje v posameznih kategorijah in v parih ter prvo uvrščeni v    

 tolažilnih  skupinah  prejmejo  kolajne.  

 

NAGRADE ORGANIZATORJA:   

Organizator bo pripravil prigrizek za sodelujoče in v kolikor bo mogoče tudi nekaj manjših 

praktičnih nagrad za igralce, katere bodo izžrebane s strani organizatorja. 

 

PRENOČIŠČA: 

  Za prenočišča se lahko prijavite na naslednje naslove: 

- Eko Hostel, Križevci pri Ljutomeru 3, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Tel.: 00386/40-

477-357, Info@eko-hostel.si, www.eko-hostel.si, 

- Gostišče   Ob   brajdi,  Stročja  vas  42:  tel.  02/584-11-56,  ob  prijavi  je     

            potrebno  najaviti,  da  gre  za  namiznoteniški  turnir, 041/756-314. 

     -     Turistična  kmetija  Stari  hrast: 02 584 89 81, 041 772 432, 

            e-mail:  info@starihrast.com,  www.starihrast.com,  nočitev  z   zajtrkom, 

    -      Turistična   kmetija   Frank-Ozmec:  041/833 877,  nočitev  z  zajtrkom.  

 
VSE UDELEŽENCE IN NJIHOVE SPREMLJEVALCE PROSIMO, DA SI BIVANJE 

PRIJAVIJO SAMI, ZA POPUSTE PRI PLAČILU SMO SE ŽE DOGOVORILI Z ZGORAJ 

NAVEDENIMI GOSTIŠČI. 
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