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7. MEMORIALNI TURNIR MIRKA UNGERJA st. 

Za ČLANE-ICE IN VETERANE-KE 

Murska Sobota, sobota 27.08.2022 

 
KRAJ:     športna dvorana pri OŠ III, Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota 

 

ČAS:      v soboto 27.08.2022 z začetkom ob 09:30 uri 

 

ORGANIZATOR:    NTK SOBOTA, Murska Sobota, Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota 

VODSTVO TEKMOVANJA:  vodja tekmovanja in predstavnik prireditelja 

 

PRAVICO NASTOPA: imajo vsi neregistrirani in registrirani igralci in igralke. 

Vsak lahko igra v dveh disciplina, v eni veteranski in absolutni  

 

Bodimo odgovorni in pridimo le, če smo zdravi. Igramo na lastno odgovornost. 

 

DISCIPLINE:  

    

MOŠKI POSAMEZNO :     ŽENSKE POSAMEZNO :    

             

a)  do 29 let  začetek ob 09:30 uri   d)  do 49 let  začetek ob 09:30 uri   

b)  30 – 49 let  začetek ob 09:30 uri 

b)  50 – 59 let  začetek ob 09:30 uri   e)  nad 50 let  začetek ob 09:30 uri    

c)  nad 60 let    začetek ob 09:30 uri    

         

 

ABSOLUTNA KATEGORIJA MOŠKI  

brez omejitev, registrirani in neregistrirani člani ne glede na starost začetek ob 14:00 uri 

 

ABSOLUTNA KATEGORIJA ŽENSKE  

brez omejitev, registrirane in neregistrirane članice ne glede na starost začetek ob 14:00 uri   

   

Pogoj za nastopanje v posamezni kategoriji je najmanj 5 nastopajočih.  

Če jih je manj, se priključijo “najbližji” mlajši skupini. 

 

IGRALKE in IGRALCI NASTOPAJO NA LASTNO ODGOVORNOST! 

 

NAČIN IGRANJA:   

Igra se po pravilih NTZS. Igra se na tri dobljene nize. V skupinah igra vsak z vsakim. Prvi in drugi se uvrstita v  

finalno skupino, kjer se igra na izpadanje. Ostali igrajo v tolažilni skupini na izpadanje. Skupina igra na eni mizi  

in si igralci sodijo sami. Tudi na dvobojih na izpad si tekme igralci in igralke sodijo sami. 
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Zmagovalca v moških disciplinah od 50 – 59 let in nad 60 let se bosta pomerila za zmagovalca prehodnega 

pokala za leto 2022 ter zmagovalka v disciplini do 49 let in zmagovalka v disciplini nad 50 let se bosta pomerili 

za zmagovalko prehodnega pokala za ženske. V absolutni kategoriji zmagovalec in zmagovalka prejmeta velik 

prehodni pokal memoriala Mirka Ungerja st. 

 

PRIJAVE:   Prijave se bodo sprejemale do 26.08.2022 na mail ntksobota@gmail.com 

Prijave bomo sprejemali tudi na samem turnirju ( do 09:00 ) vendar vas prosimo,  da se 

prijavite na mail vsaj evidenčno zaradi lažje organizacije in izvedbe turnirja. 

ŽREBANJE:               Pol ure pred pričetkom tekmovanja : ( ob 09:00 za veterane in ob 13:30 za absolutno 

kategorijo ), OPOZARJAMO NA TOČNOST! 

 

PRIJAVNINA:  Prostovoljni prispevek od 10,00 EUR in člani kluba organizatorja od 5,00 EUR 

 

NAGRADE:           Vsi finalisti in finalistke v vseh posameznih kategorijah prejmejo pokale, za 3.-4. mesta 

prejmejo velike medalje ter prvi v tolažilnih skupinah prejmejo manjše medalje. Ime 

zmagovalca in zmagovalke bo vgravirano na prehodni pokal memoriala Mirka Ungerja st. 

Igralec oz. igralka, ki bo trikrat osvojil(a) prvo nagrado memoriala bo dobil(a)  veliki 

prehodni pokal v trajno last.  

 

KOSILO : čevapčiči in paradižnik ( od 12:00 do 14:00 ure za vse tekmovalce in tekmovalke ) 

 
ZMAGOVALCI v letu 2015 :  moški absolutno : Mitja Horvat in ženske absolutno : Staša Matis 

     veterani : Edo Vecko in veteranke : Janja Lebarič 

ZMAGOVALCI v letu 2016 : moški absolutno : Tomaž Roudi in ženske absolutno : Martina Komovec 

     veterani : Jože Žekš in veteranke : Martina Komovec 

ZMAGOVALCI v letu 2017 : moški absolutno : Mitja Horvat in ženske absolutno : Nuša Vogrinčič 

     veterani : Jože Žekš in veteranke : Martina Komovec 

ZMAGOVALCI v letu 2018 : moški absolutno : Tomaž Roudi in ženske absolutno : Ana Kovačec 

     veterani : Jože Žekš in veteranke : Eva Horvat 

ZMAGOVALCI v letu 2019 : moški absolutno : Tomaž Pelcar in ženske absolutno : Anamarija Horvat 

     veterani : Bojan Maselj in veteranke : Martina Komovec 

ZMAGOVALCI v letu 2020 : Odpadlo zaradi covida!!! 

 

ZMAGOVALCI v letu 2021 : m. absolutno : Smiljan Mekicar in ž. absolutno : Jasna Šebjanič Pupis 

     veterani : Smiljan Mekicar in veteranke : Jasna Šebjanič Pupis 

 

Ljubitelji namiznega tenisa vljudno vabljeni in lep športni pozdrav.     NTK SOBOTA 
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