KLUBSKA NAMIZNOTENIŠKA LIGA
NTK METLIKA 2019
Pravila tekmovanja:
1. V tekmovanju lahko sodelujejo le člani NTK METLIKA s prijavljeno ekipo.
2. Ekipa je lahko sestavljena iz več igralcev, vendar najmanj 2.
3. Sistem tekmovanja je ligaški in enokrožen (A : X, B : Y, par:par, A:Y, B:X).
Igra se na tri dobljene igre. Rezultati tekem se vpisujejo v zapisnik tekme
(točke+igre). Igra se izključno z žogicami DONIC COACH (modre). Za
žogice in zapisnike bo poskrbljeno v omari z mrežicami.
4. Točkovanje: Za zmago dobi ekipa 2 točki, za poraz 1 točko, za neodigran
dvoboj 0 točk (tista ekipa zaradi katere ni bil odigran dvoboj). Končni vrstni
red se določa po pravilih NTZS.
5. Tekmovanje poteka v športni dvorani na Suhorju ob petkih od 18.00h naprej
po narejenem seznamu tekem (dobite naknadno po opravljenem žrebu).
Tekme odigrane v drugi dvorani ne bodo priznane. Rezervni termini so
lahko ves teden po urniku vadbe(PON-NED). Končni rok za vse neodigrane
tekme je 10.5.2019
6. Neodigrane tekme: ekipa lahko sporoči preložitev tekme, vendar najkasneje
2 uri pred pričetkom igranja, v nasprotnem primeru se piše zmaga 5:0.
Ekipo, ki zamuja se čaka največ 30 minut po predvideni uri igranja.
7. Vsaka ekipa ima kapetana, ki je dosegljiv na mobilnem telefonu. Vse
kontakte igalcev in kapetanov najdete na oglasni deski v dvorani v Metliki in
v dvorani na Suhorju.
8. Končni rezultat tekme vpišete v razpredelnico na oglasno desko dvorane v
Suhorju, zapisnik (listek za tekmo) tekme podpisan od obeh kapetanov, pa
dostavite koordinatorju lige NTK METLIKA Gačnik Marku ob priliki.
9. Istočasno s tekmovanjem ekip se vodi lestvica posameznikov. Tekme
odigrane v ligi se bodo štele in beležile v lestvico posameznikov (točkovanje
enako kot omenjeno pri 4.točki).
10. Prve tri ekipe na lestvici bodo nagrajene s pokali, prav tako pa tudi prvi
trije posamezniki.
Pripravil: Brajković Marko

