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R A Z P I S 

PRVENSTVA KOROŠKE POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV 

V NAMIZNEM TENISU 

 

1. Tekmovanje bo izvedeno v sredo, 05. aprila 2017, s pričetkom ob 15. uri v telovadnici 

Osnovne šole na Muti, Šolska ul. 6. Zbor ekip je ob 14.30 uri v telovadnici OŠ. 

2. Ekipa šteje 4 (štiri) tekmovalce. Tekmovalci morajo biti člani DU za katerega 

tekmujejo in morajo imeti potrjene članske izkaznice društva za leto 2016. 

3. Pravila tekmovanja: 

- vsaka ekipa igra z vsako ekipo tako, da igra 1. (prvo) postavljeni tekmovalec ekipe 

s 1. (prvo) postavljenim igralcem nasprotne ekipe, 2. z 2., 3. s 3., 4. s 4. Na 3 (tri) 

dobljene sete; 

- v primeru neodločenega rezultata se odigra med ekipama še igra v parih na 3 (tri) 

dobljene sete. Ekipa določi tekmovalce za igro parov izmed igralcev, ki so igrali v 

ekipni konkurenci; 

- za zmago dobi ekipa 2 (dve) točki. Skupni zmagovalec je ekipa DU, ki doseže 

največ točk. V primeru istega števila točk odloča o zmagovalcu medsebojno 

srečanje; 

- vsi tekmovalci morajo igrati v copatih; 

- vsak tekmovalec igra na svojo odgovornost; 

- vse ekipe prejmejo priznanje za sodelovanje, igralci prvih treh ekip pa medalje. 

4. Vodja tekmovanja bo Damjan CVETKO.  

5. Prispevek – startnina znaša 8,00 € po tekmovalcu in mora biti poravnana na TRR SI56 

6100 0001 3563 081 pri Delavski hranilnici Slov.Gradec pred začetkom tekmovanja. 

6. Razglasitev rezultatov in malica bo po končanem tekmovanju v Gostišču »Izidor« na 

Koroški cesti 16 A na Muti ( ob glavni cesti Dravograd – Maribor). 

7. Pisne prijave pošljite najkasneje do ponedeljka. 03. aprila 2017 na naslov 

organizatorja, t.j. DU Muta  ali na el. naslov upokojenci.muta@gmail.com. 

GSM  041-439-597 Franc ŽIGART, predsednik DU Franjo URNAUT GSM 051 364 636. 

 

Lep pozdrav! 
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