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V počastitev občinskega praznika, rojstnega dneva generala 

Rudolfa Maistra Vojanova,  

               Namiznoteniški klub Kamnik prireja tekmovanje: 

 

11. Odprto prvenstvo občine Kamnik 
v namiznem tenisu za veterane in rekreativce  

Memorial Jožeta Hafnerja in Dragana Stankovića 
 

V NEDELJO,  27. marca 2022 ob 11:00  uri  
 
V športni dvorani O.Š. Marije Vere na Duplici v Kamniku.   

Naslov: Ljubljanska cesta 16a, 1241 Kamnik (Vhod je iz zunanjega rokometnega igrišča.) 

 
 

KATEGORIJE: 
                             

1. kategorija  posamezno  veterani      (nad 60 let)                               

2. kategorija posamezno   rekreativci  ( do 60 let ) 
 
Tekmovanje v kategoriji se izvede, če je prijavljeno najmanj 8 tekmovalcev sicer 
prijavljeni tekmujejo v enotni kategoriji.  
 
PRAVICA NASTOPA:   Vsi igralci in igralke, ki se prijavijo na elektronski naslov:    
ntk.kamnik@gmail.com  ali na telefon 041 522 305  do 25.3.2022 
Tekmovanje smo omejili na 36 tekmovalcev in dva člana vodstva turnirja brez gledalcev. 
Sprejeli bomo prvih 36 prijavljenih tekmovalcev (20 v veliki in 16 v mali telovadnici).  
Igramo na devetih mizah, 5 v veliki in 4 v mali telovadnici. 
Obvezno izpolnjevanje PCT pogojev in ukrepov glede virusa COVID-19, ki bodo veljali v času 
izvedbe tekmovanja!    Igramo na lastno odgovornost. 
 
SISTEM TEKMOVANJA:   V obeh kategorijah se igra v skupinah po 4 igralci. Prva dva iz 
skupin gresta v glavni žreb ostali pa v tolažilno skupino. Dvoboji se igrajo po pravilih ITTF na 
tri dobljene nize.  
 
PRIJAVNINA:   10 EUR - plačilo ob prijavi. Prihod in prijava 30 minut pred pričetkom 
tekmovanja.  
 
NAGRADE:   V obeh kategorijah prvi trije, kot tudi zmagovalci posameznih tolažilnih skupin 
prejmejo športna priznanja. Organizator bo poskrbel, da tekmovalci ne bodo lačni in žejni. 
Prvak 11. Odprtega prvenstva občine Kamnik bo zmagovalec super finalnega dvoboja med 
zmagovalcema 1. in 2. kategorije. 
 
VODSTVO TEKMOVANJA:  g. Janez Erjavec, vrhovna sodnica ga. Urška Horvat 
 
Informacije: telefon: 041 522 305 (Željko Đurić) ali e-pošta:ntk.kamnik@gmail.com 
 
 
Lep športni pozdrav in prijazno vabljeni !                              Namiznoteniški klub Kamnik                      
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