
POKAL JULIJSKIH ALP 2018 
Razpis za mednarodni namiznoteniški turnir 

 
Termin:   nedelja 22. april 2018 

Čas tekmovanja:  od 9.00 do 16.00 ure  

Odprtje dvorane:  eno uro pred pričetkom tekmovanja 

Kraj tekmovanja:  dvorana Osnovne šole Prežihov Voranc, Cesta Toneta Tomšiča 5, Jesenice, 

   Slovenija 

Prireditelj tekme: NTK Jesenice 

Pokrovitelj tekme:  Občina Jesenice 

Slovenska športna zveza/Slowenischer Sportverband (SŠZ)  

Drugi pokrovitelji so omenjeni v Biltenu Pokala Julijskih Alp 

Delegat  turnirja:  Milana Krmelj – NTK Jesenice - Slovenija  

Vodja turnirja:  Janez Zore – NTK Komenda - Slovenija  

Willi Ošina  - NTK Lepena - Avstrija 

Vrhovni sodnik:  Brane Krmelj- NTK Jesenice – Slovenija 

Franz Juwan – Humška Skupnost - Avstrija 

Sodniki: Vsi tekmovalci so dolžni opravljati naloge sodnika, takrat ko je to časovno 

izvedljivo. 

Primer: sodniško nalogo prevzamejo tisti igralci, ki so prosti dvoboja. 

Discipline:   Tekmovanje poteka ekipno. Ekipo lahko sestavljajo člani ali članice 

društev ali njihovi gosti, ekipe so mešane po spolu in po starosti. Ekipa 

šteje minimalno 4 igralcev. 

Način tekmovanja:  Igralo se bo na 11-ih mizah. 

Najprej se igrajo dvojice, nato sledita 2 posamezni tekmi. Vsak igralec 

lahko nastopi le enkrat v enem ekipnem dvoboju. Vse tekme dvojic in 

posamezno se igra na 3 dobljene nize, ekipni dvoboj pa se igra 2 dobljeni 

zmagi. To pomeni, da je rezultat dvoboja 2:0 ali 2:1 

Tekmovanje poteka po skupinah, kjer ekipe igrajo vsak z vsako, nato pa 

sledijo zaključni boji, kjer boljši iz skupine igrata v finalnem delu, slabši 

   dve ekipi pa v tolažilnem delu. Vsaka ekipa odigra 5-7 dvobojev. 

Igra se po pravilih ITTF in ETTU. Obloge loparjev morajo biti v skladu z 

LARC tabelo 

Prijavnina:   € 30-, na ekipo 

Dvoranski red:  Vstop v dvorano je dovoljen samo s športnimi copati. 

Prijave:    

 Milana Krmelj, Cesta Slavka Likoviča 3a, 4270 Jesenice,  

e-mail: milana.krmelj@gmail.com, ali na 00386 41 452 836 

 Pri Slovenski športni zvezi (www.ssz.at)  

e-mail: office@ssz.at tel.: +43 (0)699/13555520 

 Anja Krmelj, Prof. Deutsch Gasse 5/2, 9020 Klagenfurt  

anja.krmelj@gmail.com tel.:+43 (0)699/19096321 

Prijave so možne do vključno 10.04.2018 

Žrebanje:   12. septembra ob 18.00 uri v prostorih NTK Jesenice 

Način žrebanja:   V skupini smejo med seboj igrati samo ekipe različnih dežel, 

razen če to iz 

drugih razlogov ni izvedljivo (zaradi sodega, lihega, prevelikega števila 

prijavljenih ekip istih dežel) 

Nosilci se določijo na podlagi ligaških rezultatov ekip v domačih ligah. 
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Igralne naprave:  Mize - Joola (zelene) 

Žogice:   Tibhar*** (40mm) 

Jamstvo:   Prireditelj ne jamči za izgubljene predmete, denar in obleko. 

Tekmuje se na lastno odgovornost. 

Bife:    Za oskrbo poskrbi organizator (NTK Jesenice)  

Vsak udeleženec prejme bon za topel obrok ob koncu tekmovanja in bon 

za pijačo med samim tekmovanjem. 

Nagrade:  Zmagovalna ekipa prejme potujoči pokal »Julijskih Alp«, vsaka ekipa 

prejme spominski pokal  in vsak posameznik  spominsko darilo ob 

80.letnici delovanja Namiznoteniškega kluba Jesenice 

Podelitev nagrad:  Ob približno 16.00 uri, neposredno ob koncu turnirja 

 

Marko Loibnegger – posl. tajnik Slovenske športne zveze 

(e-mail: office@ssz.at; tel.: +43 (0)699/13555520) 

Anja Krmelj – zapisnica »Pokala Julijskih Alp«/NTK Jesenice 

(e-mail: anja.krmelj@gmail.com, tel.: +(0)699/19096321 


