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REKREATIVNI NAMIZNOTENIŠKI TURNIR 
CIR-PONG 2022 

 
ORGANIZATOR  NAMIZNOTENIŠKI KLUB CIRKOVCE 
TEKMOVANJA:  
 

KRAJ:                Športno rekreacijski center Green Lake Pleterje, KIDRIČEVO 
                           (tekmovanje bo potekalo pod šotorom na asfaltni podlagi) 

 

ČAS:                  NEDELJA, 10. april 2022, s pričetkom ob 10.00 uri 

PRAVICO  
NASTOPA: Neregistrirani igralci in igralke (rekreativci in rekreativke) 
 
KATEGORIJA  
IGRANJA: Rekreativci in rekreativke posamezno (mešano - absolutna kategorija)  
                          Dvojice se ne igrajo. 
 
NAČIN 
IGRANJA:    Tekmovanje se igra po Pravilniku NTZS o sistemu tekmovanj (PST). 

Predtekmovanje se igra po skupinah s po 3 do 4 igralci/igralkami, žreb igralcev 

v predtekmovalne skupine je naključen (brez upoštevanjem ranga igralcev po 

jakostni lestvici). 

V finalni skupini nastopajo vsi zmagovalci/zmagovalke ter vsi drugo 

uvrščeni/uvrščene iz predtekmovalnih skupin. Tretje in četrto uvrščeni v 

predtekmovalnih skupinah izpadejo iz tekmovanja (tolažilna skupina se ne 

igra). Finalna skupina se igra na izpadanje.  

Vsi dvoboji se igrajo na tri dobljene nize.  

Igralci si vse dvoboje sodijo sami. 

NAGRADE: Prvo, drugo in tretje uvrščeni igralci ali igralke prejmejo pokale, praktične in 
denarne nagrade, in sicer: 

1. mesto – 300 €   
2. mesto – 150 € 
3. mesto – 50 €  
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PRIJAVE:          morajo prispeti na elektronski naslov ntk.cirkovce2011@gmail.com                                                 
ali preko tel. št.: 041 283 554 (Darko) najkasneje do 
sobote, 9.4.2022 do 20. ure  

 
ŽREBANJE:  V nedeljo, 10.4.2022 ob 8:30 uri na lokaciji tekmovanja.   
 
PRIJAVNINA:       Znaša 15,00 EUR (v ceno je všteta malica) za posameznega prijavljenega 

igralca oz. igralko in jo je potrebno plačati pred tekmovanjem. 
 
OSTALO: Bogata ponudba hrane in pijače. 
 Možnost uporabe površin v Športno rekreacijskem centru Green Lake. 
 
 
Cirkovce, 7.3.2022         
 

NTK CIRKOVCE 
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