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Pravilnika medobčinske namiznoteniške lige
Za nemoten potek občinske lige v namiznem tenisu veljajo sledeča pravila:
- Žogice: 40mm tri zvezdice plastične;
- Gume na loparjih so lahko samo iz liste št. 2019 B mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF).
Sam lopar mora ravno tako ustrezati predpisom ITTF.
Debelina spužve pod gumo ne sme biti večja od 2mm;
- V ligi nastopajo lahko igralci prijavljeni do 07.10.2019 (spisek priloga razporeda);
- V občinski namiznoteniški ligi lahko igrajo igralci, ki niso prijavljeni za ekipe I. in II.
državne lige, ne velja za članice starejše od 40 let ;
- Kršenje zgornjih pravil pomeni avtomatsko izgubo tekme 0:10;
- Med tekmovanjem se dodatno lahko prijavi le tekmovalca na osnovi pismene prošnje na
Športno zvezo, s katero soglaša več kot polovica ekip;
- Igra se po pravilih NTZS. Posamezni dvoboj se igra na tri dobljene nize do 11;
- Igra se po Swaythling sistemu z deseto igro dvojic;
- Po prvem krogu je možna zamenjava posameznega tekmovalca. Tekmovalec, ki je bil po
prvem krogu zamenjan, lahko v tretjem krogu igra samo pod isto črko kot v prvem krogu.
- Za igranje dvoboja morata biti najmanj dva igralca;
- Prestavitev načelno ni.
V kolikor se nasprotna ekipa ne strinja s prestavitvijo, prestavitve ni.
V primeru, da se vodja ekip strinjata s prestavitvijo morata oba obvestiti Potočnik Zvoneta
(SMS ali mail) vsaj tri dni pred terminom po razporedu in navesti novi termin, ki ne sme biti
daljši od 14 dni prvotnega termina. Naslednje prestavitve iste tekme ni. V kolikor se
prestavljena tekma ne odigra v napovedanem terminu, se ekipi, ki se ne udeleži tekme
odvzame 2 točki.
Prestavljene tekme zadnjega kroga prvega dela mora biti odigrana pred začetkom drugega
dela. Prestavljene tekme predzadnjega in zadnjega kroga drugega dela morajo biti odigrane .do
petka zadnjega kroga po razporedu.
Kršenje zgornjih treh pravil pomeni odvzem 2 točki obema ekipama.
Ne sporočanje prestavitev se kaznuje z odvzemom 1 točke.
Če ekipi prestavljeni dvoboj odigrata izven določenega termina, se rezultat ne šteje in se
obema ekipama odvzame po 2 točki.
- Liga se igra po ligaškem sistemu vsaka ekipa z vsako dvokrožno;
- Ob enakem številu točk se vrstni red določi:
medsebojni dvoboj
medsebojna set razlika
skupna razlika iger
več osvojenih iger
- Za posamezni dvoboj se piše zapisnik. Rezultat domačin najkasneje do sobote do 24:00 ure
pošlje po SMS na telefon 041-608-231 ali e-mailu zvone.potocnik@telemach.net
- V primeru ne sporočenega rezultata se prvič ekipo opomni, naslednjič je rezultat 0:10
za gostojočo ekipo;
- Po dveh neopravičenih izostankih (neigranja) je ekipa izključena iz lige;
- Za nemoten potek in reševanje pritožb je bila na sestanku vodij ekip 07.10.2019 določena
tekmovalna komisija: Potočnik Zvone predsednik, Rozman Tomažin Repinc Jože člana.
- Janc Primož sporoča naslov internetne strani naše lige, ki jo ureja in svoj el. naslov, da tudi
njemu pošiljate rezultate: http://medobcinska-nt-liga.yolasite.com/
primoz.janc@gmail.com .
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