
 

RAZPIS TEKMOVANJA ZA  2. TURNIR VETERANOV IN 

REKREATIVCEV V NAMIZNEM TENISU ZA JAKOSTNO 

LESTVICO V SEZONI 2021/2022  

 

 

ORGANIZATOR:    TVD Partizan Velike Lašče 

KRAJ:     Športna dvorana OŠ Primož Trubar, Šolska ulica 11,  Velike Lašče  

DATUM:        sobota 11. december 2021  

 

PRAVICA NASTOPA:       Na turnirju 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. 

Na turnirjih za jakostne lestvice (moški in ženske) lahko igrajo tudi registrirani igralci,  (doma ali v tujini ) če 

izpolnjujejo starostni pogoj 40 let. 

Igralci/igralke in gledalci se tekmovanja lahko udeležijo LE OB IZPOLNJEVANJU PCT POGOJEV 
in UKREPOV, ki bodo veljali v času izvedbe samega tekmovanja. Preverjanje izpolnjevanja pogoja 
PCT za vse udeležence organizirajo odgovorne osebe. 
 
V športno dvorano ne morejo vstopiti tisti, ki: 

- imajo bolezenske znake in simptome (kot so na primer povišana telesna temperatura, izcedek iz 
nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, bolečine v mišicah, slabo počutje)  

- imajo morebiti pozitiven test na virus COVID-19 in še nimajo zunanjih znakov okužbe,  
- živijo z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19 oz. jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s 

COVID-19 (doma ali drugje) odrejena karantena. 

  
Igralke in igralci nastopajo na lastno odgovornost!  

 

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 60 let 

- od 50 do 59 let  : začetek ob 9,00 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 11,00 uri 

                                                    ŽENSKE POSAMEZNO:                                     ŽENSKI PARI: 

- do 49 let      : začetek ob 10,00 uri                 - enotna skupina 

- nad 50 let    : začetek ob 11,00 uri                                          



 

Pogoj za izvedbo kategorije je najmanj 4  prijavljenih igralcev oz. igralk. V primeru, da jih je manj, 

tekmujejo v »najbližji« mlajši skupini. Starostna meja skupine: če igralec napolni 50 let do 30.6.2022, 

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 Alenka Zidar Zupan po elektronski pošti na naslov 

alenkazup@gmail,com  ali na telefon  031 620 748 do petka  10.12.2021 do 

18.00 ure. Prijave bodo možne tudi do pol ure pred pričetkom tekmovanja (do 

8.30) v športni dvorani.  

ŽREBANJE:             Pol ure pred začetkom tekmovanja za posamezno kategorijo.  

Prosimo za točnost!!! 

 

PRIJAVNINA: 16,00 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.  

                                

Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom! 

V notranjih prostorih je uporaba zaščitne kirurške ali FFP2 maske obvezna pri gibanju in zadrževanju 
v vseh prostorih, razen med izvajanjem športne vadbe. 

 


