
 

 

 DRŽAVNO PRVENSTVO ZA REKREATIVCE IN VETERANE V NAMIZNEM TENISU,     

LJUBLJANA,  09. 04. 2022 

 

 
 
 
PRIREDITELJ        
TEKMOVANJA  Li-Ning Adria in NTK VESNA ZALOG 
 
KRAJ Športni center Dolgi most, Dolgi most 6a, 1000 Ljubljana 
 
ČAS     Sobota, 09. april 2022, z začetkom ob 9.00 uri. 
 
PRAVICO NASTOPA Igralci in igralke s slovenskim državljanstvom, ki izpolnjujejo  

starostne pogoje po pravilih NTZS, ETTU in ITTF. 
                                           Vsi registrirani igralci pri NTZS, stari nad 40 let, ki izpolnjujejo 

starostne pogoje ter registrirani igralci z registracijo »R« 
                                           Pred začetkom tekmovanja bomo preverjali in urejali »R« 

registracijo 
                                           BREZ UREJENE ČLANARINE »R« ZA SEZONO 2021/2022 NI 

MOGOČE NASTOPATI NA DRŽAVNEM PRVENSTVU ZA 
VETERANE IN REKREATIVCE V NAMIZNEM TENISU 

 
 
KATEGORIJE: 

 

MOŠKI:                                      POSAMEZNO                    PRIČETEK                 DVOJICE 

                                                     do 40 let                               9:00                            do 40 let 

                                                     40 – 50 let                            9:00                            40 – 50 let 

                                                     50 – 60 let                            9:00                            50 – 60 let 

                                                     60 – 65 let                            9:00                            60 – 65 let 

                                                     65 – 70 let                            9:00                            65 – 70 let 

                                                     70 – 75 let                            9:00                            70 – 75 let 

                                                     nad 75 let                             9:00                             nad 75 let 

 

ŽENSKE:                                    POSAMEZNO                   PRIČETEK                 DVOJICE 

                                                     do 50 let                            10:00                            enotna kategorija 

                                                     nad 50 let                          10:00 

 

MEŠANE DVOJICE:                 enotna kategorija 

 
 
VODSTVO TEKMOVANJA    Delegat NTZS – Bojan Pavič 

Vrhovni sodnik – Janez Zore 
  Vodja tekmovanja – Franjo Krenker 

 

https://www.li-ning.si/
https://www.badminton.si/


                   

UDELEŽBA TEKMOVALCEV NA LASTNO ODGOVORNOST! 

 

 
NAČIN IGRANJA V okviru starostnih disciplin - posamezno, se igra v skupinah 3-

5 igralcev, vsak z vsakim. Prvi in drugi iz vsake skupine se 
uvrstita v finalno skupino, kjer se igra na izpadanje (razigrava 
se tudi za 3. mesto), ostali igrajo v tolažilni skupini, kjer se prav 
tako igra na izpadanje. Vse kategorije dvojic se v celoti igrajo na 
izpadanje in se za 3. mesto ne igra. 

 Igra se po pravilih NTZS na 3 dobljene nize do 11 točk. Nosilci 
posameznih skupin se določijo glede na rezultate državnega 
prvenstva v letu 2021 in rezultatov računalniške jakostne 
lestvice za sezono 2021/2022. Posamezna starostna kategorija 
se igra, če je prijavljenih vsaj 5 igralcev, sicer se priključijo 
mlajši kategoriji. V igri dvojic morajo biti prijavljeni vsaj 4 pari za 
posamezno kategorijo, sicer se priključijo mlajši kategoriji.  Par 
nastopa v kategoriji mlajšega partnerja. 

                                               
   

PRIJAVE   UPOŠTEVAJO SE SAMO PREDPRIJAVE 
 na elektronski naslov :    zore.janez65@gmail.com ,                     

do petka 08. 04. 2022, do 12.00 ure .  
                                           Ob prijavi je potrebno navesti : 
                                           ime in priimek, datum rojstva, kategorijo v kateri bo 

nastopal in kraj oziroma klub iz katerega igralec prihaja. 
                                           Dodatne informacije na tel. 031 687 620 , Janez Zore 

 
PRIJAVNINA za tekmovalce prijavljene do petka 08. 04. 2022, znaša 19,00 EUR 

in se plača pred začetkom tekmovanja. 
  V prijavnino je vključen topel obrok. 
 
NAGRADE                         trije prvouvrščeni v vsaki kategoriji in zmagovalni par dvojic  

prejmejo pokale. Drugi in tretji do četrti  par dvojic in 
zmagovalec tolažilne skupine prejmejo medalje. 

                                           Izžrebani udeleženci na tekmovanju bodo, glede na 
prisotnost, prejeli praktične nagrade. 

                                            
PREHRANA                       V sklopu dvorane bo organiziran topel obrok od 13.00 do 15.00 
                                            
PRENOČIŠČE                     Za prenočišča se lahko prijavite na naslednje naslove: 

 

                              G DESIGN HOTEL – 10% popust s kodo "TABTENNIS10" na e-mail info@gdesignhotel.si  

                                                            Informacije 01 200 91 00  

 

                              ROKO HOTEL – nočitev 65€/soba/noč + TT, rezervacije na e-mail info@roko-hotel.si  

                                                            Informacije 040 788 874 

Igralci/igralke in gledalci se tekmovanja lahko udeležijo LE OB IZPOLNJEVANJU 
POGOJEV in UKREPOV, ki bodo veljali v času izvedbe samega tekmovanja.  
 

                 
Vljudno vabljeni vsi ljubitelji namiznega tenisa. 
 
                                                                                 Ljubljana, 28. 02. 2022  
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