Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA V
NAMIZNI TENIS
VODJA TEKMOVANJA: Peter HROVAT, 031 836 941, peter.hrovat1@gmail.com
KRAJ TEKMOVANJA: Športna dvorana Osnovne šole Trebnje
URA ZAČETKA TEKMOVANJA: SOBOTA, 8. 6. 2019, OD 8.00 DALJE PO RAZPOREDU
Poimenske prijave ekip: 30 minut pred začetkom tekmovanja
1. IZVEDBA TEKMOVANJA
Tekmovanje je ekipno, in sicer v mešani konkurenci. Igra se po uradnih pravilih namiznega tenisa,
objavljenih na spletni strani Namiznoteniške zveze Slovenije.
2. SESTAVA EKIPE
Ekipa šteje enega tekmovalca in eno tekmovalko. Ekipa ima lahko tudi rezervo, ki lahko nastopa v
igri dvojic ali v naslednjem drugem dvoboju.
3. POTEK TEKMOVANJA
Tekmovanje poteka tako, da se v dvoboju ekip (po predhodno izvedenem žrebu) najprej pomerita
nasprotna tekmovalca in nato nasprotni tekmovalki. Če je izid neodločen, se igra še igra mešanih
dvojic. Izid v igri mešanih dvojic odloči o zmagovalcu dvoboja. Vse tekme - posamezno in dvojice –
se igrajo na dva dobljena niza do 11. Tekmovanje se konča, ko ena od ekip doseže dve zmagi in s
tem postane zmagovalka ekipnega dvoboja.
4. DOLOČITEV VRSTNEGA REDA
Praviloma se igra po izločilnem sistemu, kar pomeni, da ekipa, ki izgubi tekmo, konča s
tekmovanjem. Poraženi ekipi v polfinalu se pomerita v tekmi za tretje mesto. Vrstni red ostalih
ekip se določi glede na končno uvrstitev ekip, proti katerim so izgubile (primer: poraz v četrtfinalu
proti kasnejšemu zmagovalcu turnirja pomeni 5. mesto, poraz v četrtfinalu proti kasnejši drugo
uvrščeni ekipi pomeni končno 6. mesto itd.).
5. OPREMA
Organizator zagotovi igralne mize in žogice. Loparje si morajo igralci in igralke zagotoviti sami.
Tekmovalci lahko tekmujejo samo v športni opremi in obutvi.
Igra se s tekmovalnimi žogicami bele barve (tri zvezdice) velikosti 40 mm.
6. SPLOŠNA PRAVILA
Vodja ekipe mora 10 minut pred začetkom posamezne tekme oddati postavo ekipe vodji
tekmovanja. Tekmovalec se mora identificirati z veljavnim osebnim dokumentom.
Tekmovalci morajo sami slediti tekmovanju, saj natančnega časa odigravanja dvobojev ni mogoče
predvideti. Ekipa, ki več kot 3 minute zamudi začetek tekme, izgubi dvoboj z rezultatom 2:0.
Vsak tekmovalec ali tekmovalka tekmuje na lastno odgovornost.
7. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega

8. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.

Vodja tekmovanja
Peter HROVAT

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

