
 

Številka: 6713-3/2022-23 

Datum: 30. 1. 2023 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in koordinatorju 

 

 

 

Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v namiznem tenisu  

 

 

 

Spoštovani. 

 

Posredujemo vam razpis tekmovanja v namiznem tenisu za ljubljanske osnovne šole. Potekalo bo v 

namiznoteniški dvorani Javnega zavoda Šport Ljubljana, Ulica Carla Benza 11, 21. In 22. 2. 2023. 
 

Prijave sprejemamo na spletni strani Šolska športna tekmovanja (timingljubljana.si). 

 

Prijave preko spleta so možne od 1. 2. (od 15.00) do 17. 2. 2023 (do 24.00).  
Prijave na dan tekmovanja niso možne. 
 
 
 
1. KOORDINATOR TEKMOVANJA 
 

Namiznoteniško društvo Kajuh-Slovan 

Gortanova 21, Ljubljana 

tel: 031 522 906 
e-pošta: ntdkajuh@gmail.com 
 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo potekalo v dvorani Javnega zavoda Šport Ljubljana (pri bazenu Kodeljevo), Ulica 

Carla Benza 11: 

- torek, 21. 2. 2023, ob 9.00 – učenci in učenke (B in B1), 

    ob 11.30 – učenci in učenke (C in C 1) 

- sredo, 22. 2. 2022, ob 9.00 – ekipno 
    ob 10.30 – učenci in učenke (A in A 1)       

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol, ki izponjujejo pogoje pravil. 

 

4. TEKMOVALNA  DOLOČILA 

 
- Tekmuje se po pravilih NTZS in določilih tega razpisa, 
- v ekipnem tekmovanju lahko nastopijo učenci in učenke (s točkami in brez točk), 
- ekipo tvorijo 2 učenca in 2 učenki, 
- igra se do treh zmag, 
- igra se: učenec 1 : učenec 1, učenec 2 : učenec 2, učenka 1 : učenka 1, učenka 2 : učenka 2, 
- v primeru neodločenega rezultata igra še mešani par, 

https://www.timingljubljana.si/aslj/tekme.asp
mailto:ntdkajuh@gmail.com


 
- šola lahko prijavi več ekip, 
- v posamičnem tekmovanju lahko nastopijo tudi učenci in učenke s točkami NTZS - igra se 

   na dva dobljena niza do 11 (na dve točki razlike), 
- tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. 
- na posamezni del se lahko tekmovalci prijavijo samo v eno kategorijo. 

 

5. KATEGORIJE 

 
- A - posamezno učenci: absolutna kategorija (tudi s točkami v sezoni 2021/22) 
- A1 - posamezno učenke: absolutna kategorija (tudi s točkami v sezoni 2021/22) 
- B - posamezno učenci brez točk – kategorija 4. – 5. razred 
- B1: posamezno učenke brez točk – kategorija 4. – 5. razred 
- C: posamezno učenci brez točk – kategorija 6. – 9. razred 
- C1: posamezno učenke brez točk – kategorija 6. – 9. razred 

V kategorijo B, B1, C in C1 se lahko prijavijo samo učenci in učenke, ki so imeli na končni lestvici 
NTZS 2020/21 80 ali manj točk, 

 

5. PRIZNANJA 

 

Najboljši štirje posamezniki v posameznih kategorijah prejmejo medalje, prve tri ekipe pa priznanja 

takoj po tekmovanju.  

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 
V finale državnega tekmovanja se uvrsti prva ekipa in prva dva posameznika iz vsake kategorije. 
 
 

Pripravil: 

Rafael Plut 

Strokovni sodelavec II 

rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562 

      

 

 

Marko Lebar       

Vodja odseka za programe športa                 

 

 

 

Marko Kolenc 

Sekretar – vodja oddelka  
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