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Žalec, 17.3. 2017 
 

RAZPIS IN PROPOZICIJE PODROČNEGA PRVENSTVA V NAMIZNEM 
TENISU ZA OSNOVNOŠOLCE 

 

Ponedeljek, 27. marca 2017 ob 12.00 uri - OŠ Petrovče. 
 

PROPOZICIJE: 
1. Igra se posamično in ekipno.  
2. Vsi učenci in učenke tekmujejo do finala državne ravni. 
3. V ekipnem tekmovanju lahko nastopajo vse učenke in učenci s točkami ali brez. 
4. Ekipo sestavljata dva učenca in dve učenki. Igra se do treh zmag. Rezultat je lahko (3:0, 3:1, 3:2).  
5. Sistem ekipnega tekmovanja je naslednji: 
     učenec1 : učencu1, učenec2 : učencu2, učenka1 : učenki1, učenka2 : učenki2, mešani par : mešanemu paru. 
6. Igra se na dva dobljena niza do 11 točk. 
7. Število udeležencev je omejeno. 
8. Iz področnih tekmovanj se najboljša ekipa in 2 učenki ter 2 učenca iz vsake kategorije uvrstijo na četrtfinalno 

tekmovanje. 

  
KATEGORIJE: 
A:    Posamezno učenci  absolutna kategorija – vsi igralci od 1. do 9. razreda - nad 80 točk ( vsi, ki so 
osvojili točke v sezoni 2015/2016 – končna lestvica NTZS za sezono 2014/2015 v kategoriji mlajših kadetov in 
kadetov). 
A1:  Posamezno učenke absolutna kategorija – vse igralke od 1. do 9. razreda - nad 80 točk (vse, ki so 
osvojile točke v sezoni 2015/2016 – končna lestvica NTZS za sezono 2014/2015 v kategoriji mlajših kadetinj in 
kadetinj). 
B:    Posamezno učenci (do 80 točk) – kategorija 1.- 5. razred. (vsi, vključno z igralci, ki so osvojili točke v 
sezoni 2015/2016 – končna lestvica NTZS za sezono 2014/2015 v kategoriji mlajših kadetov in kadetov). 
B1:  Posamezno učenke (do 80 točk) – kategorija 1.- 5. razred. (vse, vključno z igralkami, ki so osvojile točke 
v sezoni 2015/2016 – končna lestvica NTZS za sezono 2015/2016 v kategoriji mlajših kadetinj in kadetinj). 
C:    Posamezno učenci (do 80 točk) – kategorija 6.- 9. razred. (vsi, vključno z igralci, ki so osvojili točke v 
sezoni 2015/2016 – končna lestvica NTZS za sezono 2015/2016 v kategoriji mlajših kadetov in kadetov). 
C1:  Posamezno učenke (do 80 točk) – kategorija 6.- 9. razred. (vse, vključno z igralkami, ki so osvojile točke 
v sezoni 2015/2016 – končna lestvica NTZS za sezono 2015/2016 v kategoriji mlajših kadetinj in kadetinj). 
 
Glej informator 2016/2017! 
 
PRIJAVE: 
Do  vključno petka, 24. 3.  2017 (do 12. ure) na zkst.sport@siol.net. 
Tekmovalci morajo biti prijavljeni na OBRAZCU 2 – ŠOLSKEGA TEKMOVALNEGA KARTONA, ki mora biti potrjen od  
šole. 
Prijavnina na tekmovalca znaša 3€ in se poravna z naročilnico pred tekmovanjem. Podatki za naročilnico: Zavod za 
kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva9a, 3310 Žalec, transakcijski račun: 01390-6033656356. 
 
ORGANIZATOR – IZVAJALEC: 
Organizator tekmovanja je ZKŠT ŽALEC, izvajalca pa NAMIZNOTENIŠKA SEKCIJA PRI ŠD PETROVČE in ŠŠD OŠ 
PETROVČE. 
Vodja tekmovanja: Bruno Randl. 
                                                                                              Pripravil: 
                                                                                                      Matej Sitar 
                                                                                              ZKŠT Žalec, OE šport                                                    

 


