
RAZPIS  ZA 4. TURNIR ZA JAKOSTNO LESTVICO SLOVENIJE V 

SEZONI 2019/2020 

ZA REKREATIVNE IGRALCE, ZAGORJE OB SAVI  11.01.2020 
 

     
    
KRAJ: ZAGORJE OB SAVI 

                                         ŠPORTNA DVORANA ZAGORJE  

                                                 Cesta 9.avgusta 23, 1410 ZAGORJE OB SAVI,                                                                          
  

ČAS:                                      sobota,11.01. 2020, začetek ob 09.00 uri (prijave od 8.30 –          

                                                 prosimo za točnost)  
 

PRIREDITELJ: ŠPORTNO DRUŠTVO IZLAKE 
 

VODJA TEKMOVANJA: g. Mitja Lazar 

POMOČNIK:  g, Iztok Zupančič 
 

PRAVICA NASTOPA:   imajo vsi registrirani in neregistrirani igralci in igralke EU,             

                                                 ki izpolnjujejo starostne pogoje 

 

PRED TEKMOVANJEM BOMO UREJALI ČLANARINO ZA SEZONO 2019/20 

 
 

DISCIPLNE: MOŠKI POSAMEZNO:                                                          
a) do 39 let začetek ob   9.00 uri 

b)   do  49 let začetek ob  9.00 uri  

c) 50 – 59 let začetek ob   9.00 uri  

d) 60 – 64 let začetek ob 10.00 uri                    

e) 65-   69 let       začetek ob 10.00 uri   

f) 70-  74 let        začetek ob 10.00 uri  

g) nad 75  let  začetek ob 10.00 uri 
 

 

MOŠKI PARI: 
h) do 39 let 

i) 40 do 60 let 

j) Nad 60 let 

 

 ŽENSKE POSAMEZNO:  
k) do 49 let začetek ob  11.00 uri  

l) nad 50 let začetek ob  11.00 uri 

 
 

     ŽENSKI PARI: 
m) enotna skupina začetek ob  11.00 uri 

 

 

Pogoj za izvedbo kategorije je najmanj 5  prijavljenih igralcev oz. igralk. V primeru, da jih je 

manj, tekmujejo v »najbližji« mlajši skupini. Starostna meja skupine: če igralec napolni 50 let 

do 30.6.2020, tekmuje celo sezono v kategoriji 50 – 59 let. 



 

NAČIN IGRANJA: Igra se po pravilih NTZS na 3 dobljene sete. V skupinah s po 3 oz. 4 

igralci igra vsak z vsakim. Prvo in drugo uvrščeni iz skupine igrajo v finalni skupini na 

izpadanje. Ostali igrajo v tolažilni skupini na izpadanje. Za določitev nosilcev skupin se 

upošteva jakostna lestvica. Pari se igrajo na izpadanje, upošteva se jakostna lestvica.  

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: S prijavo se udeleženci strinjajo, da se fotografije, 

intervjuji, filmski ter video posnetki, ki so nastali v povezavi s to prireditvijo, lahko 

brezplačno distribuirajo in objavijo v tiskanih medijih in na internetu. S prijavo se udeleženci 

strinjajo, da se lahko rezultati tekmovanja objavijo in naprej obdelujejo. 

 

PRIJAVE: Prijave sprejemata IZTOK ZUPANČIČ in sicer na 

naslov:iztokk.zupancici@gmail.com, tf: 041 552 897 in TOMAŽ MOŽEK 

na naslov:tomaz.mozek@gmail.com, tf: 041 879 146 do petka 09.01.2020, do 

18.00 ure.     

 Prijave bomo sprejemali tudi pred pričetkom samega turnirja (do 8.30), 

 vendar vas zaradi lažje izvedbe turnirja prosimo, da se prijavite do četrtka. 

 

ŽREBANJE: Pol ure pred začetkom tekmovanja za posamezne kategorije. 

 PROSIMO ZA TOČNOST!!! 

 

PRIJAVNINA: 15,00  EUR za prijavljenega igralca in jo je potrebno plačati  

                                           pred začetkom tekmovanja.  

 

SODNIKI:         V skupinskem delu sodi  oseba, ki trenutno ne igra, v ostalih disciplinah       

                           avtomatično poraženec. Vsi udeleženci se lahko pritegnejo kot sodniki. V   

                           primeru odklonitve  se črta iz vseh disciplin! 
 

NAGRADE:      Prvi štirje v posameznih kategorijah in v parih ter prvo  uvrščeni v            

                           tolažilnih  skupinah  prejmejo  kolajne. 

  
OSTALO:         Organizator bo po tradiciji pripravil toplo malico in prigrizek ob prijavi. 

 

                          Igralke in igralci nastopajo na lastno odgovornost!  

 

 

PRENOČIŠČA:     Za prenočišča se lahko prijavite na naslednji naslov: 

- Gostišče Kum, Prešernova cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi, +38635669170 

info@kum.si,  
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