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Datum: 21. januar 2020 
 

V skladu s programom občinskih športnih tekmovanj za šolsko leto 2019/20 razpisujemo: 

OBČINSKO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V NAMIZNEM TENISU 
posamično in ekipno 

 
TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA: sreda, 5. februarja 2020, ob 12.00 uri v dvorani OŠ Dobova 
IZVAJALEC: OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova in NTK Dobova 
 
TEKMOVALNE KATEGORIJE - POSAMIČNO: 

 A: učenci absolutna kategorija - osvojene točke na lestvici NTZS v sezoni 2018/19 (nad 80 točk) - vsi 
igralci od 1. - 9. razreda  

 A1: učenke absolutna kategorija - osvojene točke na lestvici NTZS v sezoni 2018/19 (nad 80 točk) - 
vse igralke od 1. - 9. razreda 

 B: učenci (do 80 točk) – učenci 1. – 5. razred 

 B1: učenke (do 80 točk) – učenke 1. – 5. razred 

 C: učenci (do 80 točk) – učenci 6. – 9. razred 

 C1: učenke (do 80 točk) – učenke 6. – 9. razred 
V kategoriji B, B1, C, C1 se lahko prijavijo samo učenke in učenci, ki so na končnih lestvicah NTZS za sezono 
2018/19 v kategoriji kadetinj oz. kadetov in kategoriji mlajših kadetov in kadetinj imeli največ 80 točk v 
posamezni kategoriji. 
 
Šola lahko prijavi največ štiri (4) igralce/ke v posamezni kategoriji. 
 
EKIPNO TEKMOVANJE: 

 V ekipnem tekmovanju lahko nastopajo vse učenke in učenci, tudi s točkami NTZS.  

 Ekipo sestavljata dva učenca in dve učenki.  

 Igra se do treh zmag. Rezultat je lahko 3:0, 3:1, 3:2. 

 Igra se: dve igri učencev, dve igri učenk, igra mešanih dvojic – če je rezultat neodločen. 
 
PRIJAVE: 
Šole morajo poimenske prijave z navedbo letnice rojstva poslati najkasneje do petka, 31. januarja 2020, po 
elektronski pošti na naslov: jaka.lenart@zsport-brezice.si. V prijavo je potrebno navesti tudi prijavo ekipe. 
 
PRAVILA TEKMOVANJA: 

 Igra se na dva (2) dobljena niza do 11 točk.  

 Posamezni igralec/ka lahko nastopa le v eni tekmovalni kategoriji posamezno ter na ekipnem 
tekmovanju. 

NAGRADE:  

 Trije prvouvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo priznanja. 

 Tri prvouvrščene ekipe prejmejo pokale (če so prijavljene vsaj štiri ekipe). 
 

Vodja športnih programov: 
Jaka Lenart 
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