ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE
Področni center Posavje
Černelčeva 10, 8250 Brežice
TEL: (07) 49/93-470
MOB: 041/781-207
E-POŠTA: jaka.lenart@zsport-brezice.si

Datum: 4. februar 2020

Razpis
PODROČNO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V NAMIZNEM TENISU
posamično in ekipno
TERMIN IN KRAJ TEKMOVANJA: četrtek, 13. februarja 2020, ob 12.00 v dvorana OŠ Marjana
Nemca Radeče
IZVAJALEC: NTK Radeče in OŠ Marjana Nemca Radeče
KATEGORIJE:
 A: učenci absolutna kategorija – nad 80 točk na lestvici NTZS v sezoni 2018/19 - vsi igralci od 1. - 9.
razreda
 A1: učenke absolutna kategorija - nad 80 točk na lestvici NTZS v sezoni 2018/19 - vsi igralke od 1. 9. raz.
 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 lahko tekmujejo 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.
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 ponedeljka, 10.
februarja 2020, do 12. ure, po elektronski pošti na naslov jaka.lenart@zsport-brezice.si. V prijavo je
potrebno navesti tudi prijavo ekipe.
OMEJITEV NASTOPA: Na področno prvenstvo se uvrsti največ 16 igralcev iz vsake razpisane
kategorije - štirje prvouvrščeni iz občinskih tekmovanj Radeče, Sevnica, Krško in Brežice, ter po 1
ekipa (skupaj štiri ekipe).
V primeru manjšega števila prijavljenih igralcev v posamezni kategoriji, lahko organizator prijavi več
igralcev tako, da se dopolni do skupaj 16.
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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.
 Posamično se igra najprej v štirih skupinah vsak z vsakim, nato se v izločilne boje uvrstita prvi
in drugi iz vsake skupine. V finalu se igra po izločilnem sistemu.
NAGRADE:
 Trije prvouvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo priznanja. Tri prvouvrščene ekipe prejmejo
pokale (če so prijavljene vsaj štiri ekipe).
 S področnih tekmovanj se v četrtfinalno tekmovanje uvrstijo najboljša ekipa ter po dve
učenki in dva učenca iz vsake kategorije.
Obveščeni:
 Vse šole,
 Športna zveza Krško,
 KŠTM Sevnica,
 Zavod za šport RS Planica in NTZS.
Vodja področnega centra:
Jaka Lenart

