
 OBČINSKA LIGA 2022/2023 NAMIZNI TENIS-

pravilnik 
PRAVILNIK TEKMOVANJA: 

-liga se igra pod dvokrožnem sistemu 

-posamezna ekipa ima lahko prijavljenih max 8 igralcev 

-igralci z uradno registracijo v 1,2 in 3 moški državni ligi,ter igralke z uradno registracijo v 1 

in 2 državni ligii ne smejo  igrati v občinski ligi Križevci. Velja za vse kategorije v obliki 

državnih lig. 

-na posamezni tekmi lahko nastopa 6 igralcev (3-je posamezno + rezerva + 2 igralca ki 

nastopata samo v paru). 

-igralec ki najmanj 3 leta igra kot domači igralec v občinski ligi in se odseli izven občine ima 

status domačega igralca 

-prestopni rok je po končanem 1.delu tekmovanja ,doregistracija pa je možna o čemer pisno  

obvesti vodjo tekmovanja (Čuk Aleš). 

-igra se po uradno veljavnih pravilih NTZS 

-domačin mora poskrbeti za primerno ogrevan in osvetljen prostor 

-posamezne tekme se lahko v dogovoru med vodji ekip preložijo, vendar morajo biti 

odigrane najkasneje do začetka naslednjega kola in morajo po emailu obvestiti vodjo 

tekmovanja.Če se ekipi ne dogovorita se igra 24 ur pred naslednjo tekmo ekipe ki igra 

prej.Če domačin nima takrat proste dvorane odigrajo tekmo pri gostih(ne da bi se zamenjala 

domačinstva).V kolikor ni proste dvorane se obvesti vodjo tekmovanja,da poišče prosto 

dvorano. 

-v kolikor se ekipa neupravičeno ne udeleži tekme, se kaznuje z odvzemom 1 točke 

-v kolikor se ekipa 3 x v sezoni neupravičeno ne udeleži tekme, se kaznuje z izključitvijo iz  

 lige. Če se to zgodi v prvi polovici lige se vsi rezultati brišejo,če pa v drigi polovici lige pa se 

do konca beleži rezultat 6:0 . 

-tekma se lahko prične v kolikor sta prisotna min. 2 igralca posamezne ekipe 

-na tekmeca se čaka max 15 min, nakar se tekma registrira z rezultatom 6:0 

-tekme praviloma sodijo domači sodniki oz. po dogovoru med vodji ekip 

-za žogice poskrbi domačin (3 zvezdice, bele barve ,znamka ni pomembna ),možnost igranja 

tudi z novo uveljavljenimi žogicami. Na tekmi morajo biti vse žogice enake. 

-lopar mora biti na na eni strani rdeče barve na drugi črne (po pravilih ITTF-ja) 

--domačin je dolžan imeti vsaj  eno tablo za spremljanje rezultata pri mizi 

-igra se na 6 zmag, možen tudi rezultat 5:5 

-zmagovalec dobi 2 točki, poraženec 0 točk, v slučaju remija pa vsak po 1 točko 

-v slučaju istega števila točk za končno uvrstitev velja medsebojna tekma, nato dobljeni seti in  

 nato še končno število dobljenih točk (tudi v primeru treh ali več ekip). 

-vsaka ekipa dobi zapisnike za celotno sezono 

-prva tri mesta se nagradijo s pokali in medaljami (za nagrade poskrbi ŠZ) 

-o morebitnih pisnih pritožbah odloča komisija za namizni tenis ,ki jo sestavljajo vodje ekip. 

-domačin mora obvezno pri organizaciji tekme upoštevati določila Zakona o športu 

-v času tekme je kajenje v dvorani prepovedano 

-Ekipa,ki bo predčasno izstopila iz lige bo imela prepoved nastopanja v naslednji  sezoni,kar 

bo imelo za posledico tudi izgubo dotacije za ligo v namiznem tenisu. Enako velja tudi za vse 

ekipe ki se ne bodo (iz neupravičenih razlogov) udeležile zaključnega turnirja, oziroma 

občinskega prvenstva z minimalno dvema tekmovalcema. 

Ekipe in igralci nastopajo v ligi in turnirjih na lastno odgovornost. 

POMEMBNO !!! 

- zaradi objave rezultatov v medijih je domačin tekme  dolžan vodji lige po tekmi 

sporočiti rezultat tekme po telefonu (lahko tudi SMS sporočilo) ali po e-mailu , zapisnike 

pa dostaviti do nedelje zvečer (lahko skeniranega po emailu) 

 

Ekipe morajo do konca igralnega vikenda (nedelja do 21.00 ure) posredovati zapisnike 

na e-mail ali poslikanega na sms ali pa ga dostaviti. Prav tako je potrebno na enak način 

javiti prestavljene tekme z bodočim terminom. Ekipa ki tega ne stori dobi najprej 

opozorilo, potem pa vsakič odvzem ene točke!!!  


