
 

 

 

 

OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV 
AJDOVŠČINA – VIPAVA 

Gregorčičeva ulica 20, 5270  Ajdovščina 
 
 
 
ZADEVA: Odprto prvenstvo v namiznem tenisu OZSČ Ajdovščina – Vipava   
                 »Memorial Jože Rodman«  
 
 
OZSČ Ajdovščina – Vipava organizira v sodelovanju z NTK Burja iz Ajdovščine 
odprto prvenstvo v namiznem tenisu pod imenom: »Memorial Jože Rodman«.  
Tekmovanje bo potekalo v soboto 8. oktobra 2016 s pričetkom ob 09. uri v telovadnici 
vojašnice Janka Premrla Vojka v Vipavi. 
 
Izvleček iz programa: 

do 9.00 -    prihod tekmovalcev v telovadnico, evidentiranje ekip in posameznikov, 
9.00 - otvoritev tekmovanja, 
9.05 – seznanitev s potekom in pravili tekmovanja, 
9.15 - pričetek tekmovanja, 
12.00 – 13.00  malica, 
14.00  razglasitev rezultatov (v telovadnici) - družabno srečanje. 

 
Osnovna pravila tekmovanja:  

- tekmovanje poteka ekipno in posamezno (tekmovalec lahko tekmuje samo v 
  eni skupini: ali kot posameznik ali kot član ekipe). 

 
Ekipno tekmovanje:   

- ekipa šteje 3 (tri) tekmovalce, 
- igra se na tri dobljene igre-nize v posameznem dvoboju, 
- igra se po sistemu vsak z vsakim, 
- s pokali se nagradi tri prvo uvrščene ekipe. 

 
Tekmovanje posameznikov: 

- tekmuje se po skupinah (št. skupin je odvisna od št. prijav), 
- igra se na tri dobljene igre-sete v posameznem dvoboju, 
- nosilce skupin pred žrebanjem določi organizator (rating računalniška lestvica), 
- s pokali se nagradi tri prvo uvrščene tekmovalce, 
- zmagovalec prejme prehodni pokal »Memorial Jože Rodman«. 

 
Tehnična izpeljava tekmovanja: NTK Burja Ajdovščina. 
 
Odgovorna komisija za vsa vprašanja: Pangerc Franc, Črnilogar Denis in Rodman 
Hijeronim. 
 



Organizator si pridržuje pravico, da glede na število prijav, na dan tekmovanja določi 
sistem tekmovanja.    
 
Prijave in stroški tekmovalcev:  
Stroške tekmovanja (medalje, pokali in kosila) krije OZSČ Ajdovščina – Vipava.  
 
Tisti, ki ste zainteresirani za udeležbo na tekmovanju se javite po E-pošti na naslov: 
hocevar.natasa.sv@gmail.com,  
ali na GSM 040/661-271 - Hočevar Nataša in  
                   031/624-424 - Rodman Hijeronim.  
 
Prijave sprejemamo do 5. 10. 2016 do 19. ure. 
 
 

Pangerc Franc, l.r. 
predsednik 
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