
 

RAZPIS ZA 3. TURNIR ZA JAKOSTNO LESTVICO SLOVENIJE V 
SEZONI  2022/2023  

ZA REKREATIVNE IGRALCE, KIDRIČEVO 26.11.2022 

 

 

 
 

KRAJ: KIDRIČEVO  

 ŠPORTNA DVORANA KIDRIČEVO   

 Kajuhova 10, 2325 KIDRIČEVO ČAS: sobota, 26.11.2022,začetek ob 9.00uri  

PRIREDITELJ: NTK CIRKOVCE 

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.   

Igralke/igralci in gledalci se tekmovanja lahko udeležijo v skladu veljavnimi ukrepi COVID-19 v času  
izvedbe samega tekmovanja. Preverjanje izpolnjevanja pogojev povezanih z ukrepi COVID-19 za vse  
udeležence organizirajo odgovorne osebe, organizatorji tekmovanja.  

Igralke in igralci nastopajo na lastno odgovornost!  

DISCIPLNE:  

 
 
 



Pogoj za izvedbo kategorije je najmanj 5 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 DARKO HERGAN po elektronski pošti in  sicer na naslov: 
ntk.cirkovce2011@gmail.com  in telefon: 041 283 554 do petka 25.11.2022 do 20.00 

ure.  Prijave bomo sprejemali tudi pred pričetkom samega turnirja (do 8.30), vendar 
vas zaradi lažje izvedbe turnirja prosimo, da se prijavite že prej. 

 

 

 
ŽREBANJE: Pol ure pred začetkom tekmovanja za posamezne kategorije.  

PROSIMO ZA TOČNOST!!!  

PRIJAVNINA: 16,00 EUR za prijavljenega igralca in jo je potrebno plačati   pred 
začetkom tekmovanja.  

NAGRADE: Prvi štirje v posameznih kategorijah in v parih ter prvo   uvrščeni v 
tolažilnih skupinah prejmejo kolajne.  

 

 

  

   


