
RAZPIS PROPOZICIJ ZA 19. ODPRTI MEDNARODNI 

TURNIR ZA PREHODNI POKAL  MESTA LJUTOMER ZA 

REKREATIVNE IGRALCE IN IGRALKE 

 
PRIREDITELJ                NAMIZNOTENIŠKI KLUB LJUTOMER 

 

KRAJ                                              NOVA DVORANA ŠIC 

                              Grossmanova 7, 9240  LJUTOMER  (nasproti Petrola) 

 

ČAS                                   nedelja,  09. 10. 2022  z  pričetkom  ob 9.00  uri. 

 

PRAVICA NASTOPA     imajo vsi neregistrirani igralci. Organizator si pridrži  da   

                                               lahko nastopijo vsi njihovi člani. Udeležba je odprta.  

 

NAČIN IGRANJA            igralo se bo v naslednjih skupinah: 

                                           -   igralci do 40 let, 

                                           -   igralci od 40 do 50 let, 

                                           -   igralci od 50 do 60 let, 

                                           -   igralci od 60 do 70 let, 

                                           -   igralci od 70 let do 75 let, 

                                           -   igralci nad 75 let,  

                                           -   ženske do 50 let, 

                                           -   ženske nad 50 let. 

 

MEŠANI PARI DVOJICE: enotna kategorija, prijave se zbirajo na tekmovanju 

 

Predtekmovanje se igra po skupinah s po 3 oz. 4 igralci. Finalna  skupina pa na 

izpadanje. V finalno skupino se uvrstita prva dva uvrščena. Vse igre (predtekmovanje 

in finalna  skupina), se igrajo  na tri dobljene nize. 

Zmagovalec med skupinama do 40 let in skupine od 40 let do 50 ter zmagovalec med  

skupinama od 50 do 60 let in skupine nad 60 let se bodo pomerili za zmagovalca 

prehodnega pokala za sezono 2022 ter zmagovalka v kategoriji do 50 let in 

zmagovalka v kategoriji nad 50 let se bosta pomerili za zmagovalko prehodnega 

pokala Ljutomera za ženske. 

  PRIJAVE                      prijavite  se lahko po elektronski pošti in sicer na  

                                         naslov fijavzdarko@gmail.com, ali na telefon: 

                                         00386/51 350-532, 051/350-532.                

Prijave bomo sprejemali tudi na samem turnirju vendar Vas   prosimo,  da  se  prijavite   

vsaj evidenčno zaradi lažje organizacije in izvedbe turnirja. 

 



PRIJAVNINA  znaša 15 EUR za prijavljenega igralca in jo je potrebno plačati   

                             pred pričetkom tekmovanja. 

 

PREHRANA       V prijavnino je vštet tudi prigrizek na samem tekmovanju ter topel 

obrok. 

NAGRADE        - pokali za prve štiri v vseh kategorijah, praktične nagrade,                                                     

                               - medalja za osvojeno prvo mesto v tolažilni skupini, 

                               - ime zmagovalca in zmagovalke bo vgravirano na prehodni pokal  

                                  Ljutomera. 

                                

- SKUPNA ZMAGOVALCA PRI ŽENSKAH IN MOŠKIH     

  PREJMETA POSEBNO NAGRADO ORGANIZATORJA. 

                             

                              - igralec oz. igralka, ki bo trikrat osvojil(a) prvo nagrado Ljutomera   

                                bo dobil(a) veliki prehodni pokal Ljutomera v trajno last.  

 

 

                             

                                                                                        Športni pozdrav    

                                                                                     NTK   LJUTOMER   

 

 

 PRENOČIŠČA: 

  Za prenočišča se lahko prijavite na naslednje naslove: 

- Eko Hostel, Križevci pri Ljutomeru 3, 9242 Križevci pri Ljutomeru, Tel.: 00386/40-477- 

   357, Info@eko-hostel.si, www.eko-hostel.si, 

- Gostišče Ob brajdi, Stročja vas 42:  tel. 02/584-11-56, ob prijavi je potrebno najaviti,     

   da gre za namiznoteniški  turnir, 041/756-314, 

- Turistična kmetija Stari hrast: 02 584 89 81, 041 772 432, 

   e-mail:  info@starihrast.com, www.starihrast.com, nočitev z zajtrkom, 

- Turistična kmetija Frank-Ozmec: 041/833 877, nočitev z zajtrkom.  
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