
RAZPIS TEKMOVANJA ZA 5. TURNIR VETERANOV IN REKREATIVCEV V 

NAMIZNEM TENISU ZA JAKOSTNO LESTVICO V SEZONI 2022/2023,  

TRBOVLJE, 25.02.2023 

 

ORGANIZATOR:   Namiznoteniški klub TRBOVLJE  

KRAJ:    Osnovna šola TRBOVLJE, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje (poleg Občine)  

DATUM IN ČAS:   sobota 25. februar 2023 od 9.ure dalje 

VODJA TEKMOVANJA:  Janez Jontez tel 051 229 087, Andrej Potrbin 051 669 718 

PRAVICA NASTOPA:       imajo vsi neregistrirani igralci in igralke EU, ki izpolnjujejo starostne                    

pogoje in registrirani igralci nad 40 let. Registriran igralec pri NTZS (do 

40 let), ki je že naredil rezultat na uradnem tekmovanju v koledarju NTZS 

v tekoči sezoni ne more nastopiti na tem turnirju. 

Igralci/igralke in gledalci se tekmovanja udeležijo na lastno odgovornost 

in ob izpolnjevanju PCT pogojev in ukrepov, ki bodo veljali v času 

izvedbe samega tekmovanja. 

 

STAROSTNE KATEGORIJE:  MOŠKI POSAMEZNO:                                     MOŠKI PARI: 

- do 39 let            : začetek ob 9,00 uri              - do 39 let 

- od 40 do 49 let  : začetek ob 9,00 uri              - 40 do 60 let 

- od 50 do 59 let  : začetek ob 9,00 uri              - nad 60 let 

od 60 do 64 let  : začetek ob 10,00 uri             

- od 65 do 69 let  : začetek ob 10,00 uri 

- od 70 do 74 let  : začetek ob 10,00 uri 

- nad 75 let          : začetek ob 11,00 uri 

                                                    ŽENSKE POSAMEZNO:                                     ŽENSKI PARI: 

- do 49 let      : začetek ob 10,00 uri                 - enotna skupina 

- nad 50 let    : začetek ob 11,00 uri       

 

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 3 do 4 vsak z vsakim. 

Prvi in drugi se uvrstita v finalno skupino, ostali v tolažilno skupino, kjer se igra 

na izpadanje. Za določitev nosilcev skupin se upošteva jakostna lestvica. Pari se 

igrajo na izpadanje, upošteva se jakostna lestvica. 

PRIJAVE:  Prijave sprejema Janez Jontez po elektronski pošti jontez.janez@gmail.com in 

Andrej Potrbin na andrej.potrbin@slo-kabel.si  Prijave sprejemamo tudi pol ure 

pred pričetkom tekmovanja (do 8.30) v dvorani.  

ŽREBANJE:             Pol ure pred začetkom tekmovanja za posamezno kategorijo. 

PRIJAVNINA: 16,00 EUR - plačilo pred pričetkom turnirja v dvorani. 

ZAKLJUČEK: Razglasitev rezultatov in podelitev medalj bo takoj po zaključku turnirja v 

dvorani. Medalje prejmejo prvi štirje med posamezniki in dvojicami ter prvi v 

tolažilni skupini. 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Možnosti parkiranja 

- parkirišče za Osnovno šolo Trbovlje 

- parkirišče za telovadnico Gimnazije Trbovlje 

- parkirišče pred vrtcem Barbara (nad bazenom) 

- parkirišče za občino 


