
                         

 

ODPRTO PRVENSTVO LJUBLJANE V NAMIZNEM TENISU    

 - 31. KAJUHOV  TURNIR -  

Organizator:   Namiznoteniško društvo Kajuh - Slovan, Gortanova 21, 1000 Ljubljana, Slovenija 

E-mail: ntdkajuh@gmail.com 

Organizacijski odbor: • Ernest Mencigar, predsednik 

• Milos Peperko Živkovič,  sekretar turnirja 
 

Datum in ura: Sobota, 24. in nedelja, 25. septembra 2022, s pričetkom tekmovanja ob 9:00 uri 

Kraj: Športni park Kodeljevo, Gortanova 21, 1000  Ljubljana, Slovenija 

Discipline: 
 

1. Mlajši kadeti dvojice in 
posamezno 

2. Mlajše kadetinje dvojice in 
posamezno 

3. Kadeti dvojice in posamezno 
4. Kadetinje dvojice in posamezno

  
 
Mlajši kadeti: rojeni na ali po 1.1.2009 
Kadeti: rojeni na ali po 1.1.2007 
Mladinci: rojeni na ali po 1.1.2003 

5. Mladinci dvojice  in posamezno 
6. Mladinke dvojice  in posamezno 
7. Člani  posamezno   
8. Članice  posamezno 

 

Nastopajo lahko klubi oz. društva, regijske zveze in reprezentance. 
Tekmovalci lahko tekmujejo v eni posamezni in eni disciplini dvojic v enem dnevu. 
 

Sistem tekmovanja 
in oprema: 

 

Posamezno: 
1. nivo: kvalifikacijske tekme-skupine 
2. nivo: KO sistem  
Dvojice: 
KO sistem in dodatna tolažilna tekma za poražence 1. kola 
Natančen sistem tekmovanja bo določen po prejemu prijav. 
Vse tekme se igrajo po sistemu boljši od 5 iger in v skladu s pravili ITTF. 
Tekmovanje bo potekalo v dvorani s parketom na 16 mizah. Žogice Joola prime3* . 

Prijavnina: 

 

Prijavnina za posamezno tekmovanje: 10 eur za vsako kategorijo;  
Prijavnina za dvojice: 10 eur na dvojico; 
Prijavnina se poravna pred pričetkom tekmovanja organizatorju za vse prijavljene igralce oz. 
na osnovi izdanega računa v 8 dneh. 
Tekmovanje bo potekalo v skladu z veljavnimi priporočili NIJZ.  Tekmovalci nastopajo na 
lastno odgovornost.  
 

Nastanitev: 

 

BIT Center Youth hostel Ljubljana ali BIT Center Hotel* Ljubljana, Litijska 57,  
Tel: +386 (0)1 54-800-55    (1,5km oddaljen od dvorane) 
E-mail:  hotel@bit-center.net   

 



                         

 

Okvirni urnik: 

 

• Sobota, 24. september ob 9.00 uri: 
-mlajši kadeti in mlajše kadetinje dvojice 
-kadeti in kadetinje dvojice  
-mlajši kadeti in mlajše kadetinje posamezno 
-kadeti in kadetinje posamezno  

 • Nedelja, 25. september ob 9.00 uri: 
-mladinci in mladinke dvojice 
-mladinci in mladinke posamezno  
-člani in članice posamezno 
 

Rok za prijavo: 

 

Končne prijave: torek, 20. september 2022 
 
Prosimo, da prijave pošljete na e-mail: ntdkajuh@gmail.com 
 

            

NTD KAJUH – SLOVAN 

          Sekretar turnirja:  
Miloš Peperko Živkovič   


