
Program Zavoda za špor t  Jesenice so f inanc i ra ta:  
 
OBČ INA JESENICE 
                   
 

RAZPIS OBČINSKE NAMIZNOTENIŠKE LIGE 
Sezone 2013/14 

 
 
Organizator: Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, JESENICE 
 
Izvajalec : Sekcija za namizni tenis pri TVD Partizan Javornik Koroška Bela 
 
Vodja lige : Milana Krmelj, Likovičeva 3 a, Jesenice, mobitel 041 452 836 
 
Način tekmovanja : 

- dvokrožno v jesenskem in spomladanskem času  
- posamezen ekipni dvoboj : ekipa šteje 3 igralce z eno rezervo. Igra se vseh devet 

posameznih iger, kar pomeni vsak član ekipe z vsakim članom nasprotne ekipe, ter na 
koncu še igra dvojic. Enega igralca je možno zamenjati po odigranih treh ali šestih 
posameznih igrah. Vsi štirje igralci ekipe igrajo vse tekme posamezno. 

- rezultat dvoboja je lahko od 10 : 0 do 5 : 5 
- zmaga šteje dve točki, neodločen izid eno točko 
- ob koncu je ekipa, ki osvoji največ točk, zmagovalna ekipa 
 

Ob koncu obeh ekipnih delov bodo igralci nastopili na zaključnem turnirju  v kategoriji 
posamezno in dvojice. 
 
Pričetek, čas in kraj igranja dvobojev: Namiznoteniška dvorana v dvorani Podmežakla v 
ponedeljkih od 18.00 ure dalje.  
Tekme bodo potekale strnjeno, vsak teden en dvoboj, s pričetkom v ponedeljek 7. 
oktobra 2013 ob 18.00 uri.  
 
Prijave sprejema Zavod za šport, Ledarska 4, Jesenice, Gaber Šorn in Milana Krmelj, 
Likovičeva 3a, Jesenice, 041 452 836, do pričetka lige 
 
Pravico nastopa : imajo vsi igralci in igralke 
 
Nagrade:štirje člani  prvih treh uvrščenih ekip ob koncu obeh delov  prejmejo medalje. V 
kategoriji posamezno in dvojice bodo prvi štirje tekmovalci oz.   dvojice prejeli medalje na 
zaključnem turnirju. 
 

Startnina za ligo znaša 60 € na ekipo in se plača ob prijavi ali pred pričetkom tekmovanja. 
 
Igra se po pravilnikih NTZS. 
Pritožbe na tekmovanje rešuje komisija v sestavi : Gaber Šorn, Ivo Borštnik in Milana 
Krmelj. 
 
 
        Milana Krmelj in Gaber ŠORN 


