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RAZPIS  
OBČINSKEGA PRVENSTVA V NAMIZNEM TENISU 

(posmično in ekipno) 
 
1. ORGANIZATOR IN IZVAJALEC: 
Javni zavod Sotočje Medvode. 
 
2. KRAJ IN ČAS: 
Občinsko prvenstvo v namiznem tenisu za učenke in učence bo potekalo v petek, 2. februarja 
2018, od 10.00 ure dalje na eni tretjini velike dvorane v Športni dvorani Medvode. 
 
3. PRAVICA NASTOPA: 
- Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih in podružničnih šol iz občin Medvode in Vodice. 
- Kategorija starejših učenk in učencev bo razdeljena na učenke in učence 6. in 7. razredov ter 

učenke in učence 8. in 9. razredov, a le v primeru, da bo v vsaki kategoriji vsaj 6 
nastopajočih! V nasprotnem si organizator pridružuje pravico kategorije združiti! 

- V kategoriji mlajših učenk in učencev (1.- 5. razreda) lahko nastopajo učenke oziroma učenci, 
rojeni leta 2007 in kasneje. 

 
4. TEKMOVALNA DOLOČILA: 

- Igra se po pravilih Namiznoteniške zveze Slovenije, določilih Informatorja št. 1 in določilih 
tega razpisa. 

- Tekmuje se posamično in ekipno. 
- Igra se na dva dobljena niza do 11 točk z najmanj dvema točkama razlike. 
- Servis se menja vsaki dve točki. 
- V morebitnem tretjem nizu igralca zamenjata strani, ko prvi igralec doseže pet točk. 
- Šola lahko prijavi dve ekipi in največ pet posameznikov v vsaki kategoriji. Ekipo sestavljata 

tekmovalec in tekmovalka. 
- V ekipnem delu tekmovanja se najprej odigra igra posameznikov. Pri rezultatu 2 : 0 je 

dvoboja konec, pri rezultatu 1 : 1 se odigra še igra dvojic, tekmovalni sistem pa bo določen 
po zaključku prijav! 

 
5. PRIZNANJA: 
Trije najvišje uvrščeni tekmovalci oziroma tekmovalke v vsaki kategoriji prejmejo medalje. Tri 
najvišje uvrščene ekipe prejmejo praktične nagrade. 
 
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA: 
Organizator zagotovi vodenje tekmovanja, mize in žogice. Loparje prinesejo učenke in učenci s 
seboj na tekmovanje. Udeleženci nastopajo na lastno odgovornost 
 
7. PRIJAVE: 
Pisne prijave pošljite na spela@zavodsotocje.si do četrtka, 25. januarja 2018. 
 
OPOMBA: 
Ekipe, ki potrebujejo prevoz na tekmovanje, naj to navedejo ob prijavi! 
 
                            Špela Kolarič,  

                                Šolska športna tekmovanja 
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