
    

TEKMOVALNA PRAVILA 
 

 

NAMIZNI TENIS 

1. Tekmuje se po Pravilniku Namiznoteniške zveze Slovenije. 

2. Tekmovanje vodi sodnik s pomočniki, ki razrešuje morebitne spore skupaj z vodji nastopajočih ekip. Sodnikova  

      odločitev je dokončna. 

3. Tekmuje se ekipno in posamezno. 

4. EKIPNO se tekmuje po »CORBILLON« sistemu do dveh (2) zmag. V primeru izenačenega izida (1:1) o zmagovalcu  

      odloča igra dvojic. Igra se na izpadanje, od začetka do konca. Odigra se dvoboj za tretje (3.) mesto. 

5. Ekipe v moški in ženski konkurenci so 2-članske.  

6. V kategoriji »POSAMEZNO« se igra v moški in ženski konkurenci. 

     Tekmuje se po starostnih skupinah:  

• Moški do 69 let,  

• Moški od 70 do 74 let,  

• Moški nad 75 let, 

• Ženske posamezno – enotna kategorija. 

7. V starostni skupini so najmanj štirje (4) tekmovalci. Prvi in drugi v skupini se uvrstita v finalno  skupino, kjer se igra 

      do konca, na izpadanje. Odigra se tudi dvoboj za tretje (3.) mesto. 

8. Žrebanje je 15 minut pred začetkom tekmovanja. Za določitev nosilcev se upoštevajo rezultati iz preteklega leta.  

9. Tekmovalci sodelujejo na lastno odgovornost (priporoča se zdravniški pregled). 

10.  Nastop je dovoljen v športni opremi. Prepovedane so bele majice in obloge, ki niso v skladu z veljavnimi predpisi 

      NTZS, ETTU, ITTF). 

11.  Igra se z žogicami premera 40 mm (3 zvezdice). 
12.  Rok za pritožbe je 10 minut po objavi rezultatov. 

13.  Podelijo se pokali najboljšim trem ekipam ter medalje (zlata, srebrna, bronasta) najboljšim trem posameznikom po 

starostnih kategorijah in najboljšim trem posameznicam. 

 

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO 

1. Tekmovanje poteka v skladu s Pravili športnih iger upokojencev Slovenije, pravilih Strelske zveze Slovenije in 

ISSF. Strelja se s serijsko zračno puško, v tarčo R-8, brez diopterskih namerilnih pripomočkov. Niso dovoljeni 

invalidski pripomočki, nasloni ipd. 

2. Tarče in strelivo priskrbi organizator tekmovanja, puške prinesejo tekmovalci s seboj. 

3. Tekmovanje vodi sodnik s pomočniki. Sodnik razrešuje morebitne spore skupaj z vodji nastopajočih ekip.  

      Sodnikova odločitev je dokončna. 

4. Ekipe v moški in ženski konkurenci so 3-članske in 1 rezerva.  

5. Nastopijo vsi člani ekipe, vključno z rezervo – štejejo boljši trije rezultati.  

6. Za ekipni rezultat se upoštevajo trije (3) najboljši rezultati. Poleg ekipnih se razvrščajo tudi posamični rezultati. 

7. Strelja se neomejeno število poskusnih strelov in 20 tekmovalnih strelov, po 1 strel v tarčo.  

      Skupni čas streljanja je 40 minut (10 min priprava, 10 min poskusni streli, 20 min za rezultat). 

8. Zmaga ekipa, ki doseže največ krogov. V primeru enakega rezultata zmaga ekipa, ki je dosegla najvišji seštevek 

krogov vseh treh tekmovalcev v zadnji seriji.  

9. Po končanem tekmovanju sodnik razglasi rezultate vseh ekip in treh najboljših posameznikov ter odda zapisnik  

      organizatorju tekmovanja. 

10.  Rok za pritožbe je 10 minut po objavi rezultatov. 

   11.  Tri prvo uvrščene ekipe prejmejo pokale za osvojeno I., II. in III. mesto. Podelijo se tudi medalje v posamezni  

          uvrstitvi (I. mesto-zlata, II. mesto-srebrna, III. mesto-bronasta). 

 
KEGLJANJE 

1. Tekmuje se po pravilih Kegljaške zveze Slovenije in Pravilih športnih iger upokojencev Slovenije. 

2. Tekmovanje vodi sodnik, ki razrešuje morebitne spore skupaj z vodji nastopajočih ekip. Sodnikova odločitev je  

    dokončna. 

3. V moški in ženski konkurenci se izvede 4 x 30 lučajev (15 v polno, 15 čiščenje), skupaj 120 lučajev mešano.  

4. Ekipe v moški in ženski konkurenci so 4-članske in 1 rezerva.  

5. Nastopijo vsi člani ekipe, vključno z rezervo – štejejo boljši štirje rezultati.  

6. Za uvrstitev v posamezni konkurenci se upoštevajo rezultati iz ekipnega tekmovanja. 

7. Vrstni red ekip se določi po številu podrtih kegljev. Zmaga ekipa, ki podre največ kegljev. V primeru enakega  

    števila podrtih kegljev, odloča boljše čiščenje. Če je rezultat še vedno enak, odloča število praznih lučajev, nato več 

     devetk, osmic itd. Enak kriterij velja za določitev najboljših posameznikov. 

8. Po končanem tekmovanju glavni sodnik razglasi rezultate vseh ekip in treh najboljših posameznikov. 

9. Rok za pritožbe je 10 minut po objavi rezultatov. 

10. Tri prvo uvrščene ekipe prejmejo pokale za osvojeno I., II. in III. mesto. Podelijo se tudi medalje v posamezni 

uvrstitvi (I. mesto-zlata, II. mesto-srebrna, III. mesto-bronasta). 

 

 


