
        TOPOLŠICA - 22. MENIHOV MEMORIAL –   
    MEDNARODNI TURNIR V NAMIZNEM TENISU 
 

 
OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAATTTOOORRR:::                    Namiznoteniški klub SPIN Šoštanj 

 
KKKRRRAAAJJJ:::                                     Topolšica, Osnovna šola KDK Šoštanj,           
                                                Podružnica Topolšica, Topolšica 98, Topolšica 

 
DDDAAATTTUUUMMM   IIINNN   ČČČAAASSS:::                     Sobota, 05.02.2022,  s pričetkom ob 09.00 uri         
                                                
VVVOOODDDJJJAAA   TTTEEEKKKMMMOOOVVVAAANNNJJJAAA:        Janez Zore 031 687 620 
                                                Mirjana Ramšak 031 748 822 

  
PPPRRRAAAVVVIIICCCAAA   NNNAAASSSTTTOOOPPPAAA:::          
 
Neregistrirane igralke in igralci. Igralci in igralke se tekmovanja lahko udeležijo le ob 
izpolnjevanju PCT pogojev in ukrepov, ki bodo veljali v času izvedbe samega tekmovanja. 
Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT za vse udeležence bomo preverjali ob vhodu v 
telovadnico.  
 
V dvorano ne morejo vstopiti tisti, ki imajo bolezenske znake in simptome (kot so npr. povišana 
temperatura, izcedek iz nosu, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, bolečine v mišicah, slabo 
počutje). Imajo morebiti pozitiven test na virus COVID-19 in še nimajo zunanjih znakov okužbe. 
Živijo z osebo s potrjeno boleznijo COVID-19 oz. jim je bila zaradi tesnega stika z bolnikom s 
COVID-19 odrejena karantena.        
 
Igralke in igralci nastopajo na lastno odgovornost. 
                                   
 
DDDIIISSSCCCIIIPPPLLLIIINNNEEE:::                            Moški posamezno: 
 

 do 39 let 
 od 40 do 49 let 
 od 50 do 59 let 
 od 60 do 69 let 
 od 70 do 74 let 
 nad 75 let     

     
  Moške dvojice: 
 
      do 59 let 
      nad 60 let    
 
  Ženske posamezno: 
 
      do 49 let 
      nad 50 let 
    
  Ženske dvojice: 
 
      enotna kategorija 

NNNAAAČČČ IIINNN   IIIGGGRRRAAANNNJJJAAA:::  
 
Igra se po skupinah na tri dobljene nize. Prvi in drugi iz skupine se uvrstita v finalno skupino, 
ostali pa v tolažilno skupino kjer se igra na izpadanje. Tudi pari se igrajo na izpadanje.  

 



PPPRRRIIIJJJAAAVVVEEE:::          

   

Prijave bomo sprejemali na dan tekmovanja do 8.30 ure. Zaželene so prijave po elektronski 
pošti na naslov: ntkspin.sostanj@gmail.com.    

 
PPPRRRIIIJJJAAAVVVNNNIIINNNAAA:::    15,00 EUR; v prijavnino je všteta hrana (malica in kosilo....).  
  

 
ZZZAAAKKKLLLJJJUUUČČČEEEKKK:::             

   

Razglasitev rezultatov bo takoj po zaključku turnirja v telovadnici. Prvi štirje v finalni skupini 
prejmejo pokale, prvi v tolažilni skupini in v dvojicah pa medalje. Izžrebani udeleženci na turnirju 
bodo, glede na prisotnost, prejeli praktične nagrade. 
 
Ob vstopu v zaprt prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom. V notranjih prostorih je 
uporaba zaščitne kirurške ali FFP2 maske obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh prostorih, 
razen med izvajanjem športne vadbe.  
   

 
Ljubitelji namiznega tenisa vljudno vabljeni in lep športni pozdrav! 

 
 
 

NTK SPIN ŠOŠTANJ  

 

                                                                                       

  

mailto:ntkspin.sostanj@gmail.com

