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Poročilo in program namiznoteniške sekcije za leto 

2015/2016 
 
 

1. Poročilo namiznoteniške sekcije za sezono 2015 

 

Z vadbo smo začeli v začetku septembra 2015 in bo trajala predvidoma do konca maja 2016. 

Vadba poteka dvakrat tedensko in sicer ob ponedeljkih in sobotah od 20h do 22h ure. 

Trenutno je v sekciji 6 članov. Letošnjo sezono nadaljujemo z igranjem v 5. Ljubljanski 

rekreacijski namiznoteniški ligi. Igranje je razdeljeno na jesenski in spomladanski del. V ligi 

je pet ekip in v vsakem delu se igra dvokrožno. Domače tekme igramo v ponedeljkovem 

terminu, ki je predviden za vadbo. Po točkah smo že uvrščeni v višjo ligo. 

Krožek za osnovnošolce se žal letošnjo sezono ne izvaja. 

Organiziran in izveden turnir: 

 sobota 28. november 2015, Prednovoletni turnir v namiznem tenisu  – Dol pri 

Ljubljani 2015. Turnir smo izvedli v plesni dvorani Osnovne šole Janka Modra na 

Vidmu. 

 

Turnirja se je udeležilo 7 osnovnošolcev od 4. do 9. razreda. Starejših članov je bilo 13 večina 

iz naše občine. Glede na slabo udeležbo osnovnošolcev iz prejšnjih let smo letos prvič preko 

okrožnice v šoli na Vidmu in Dolskem dodatno obvestili učence. 

 

Rezultati turnirja po kategorijah zbrani v tabeli: 

 osnovnošolci 4.-6. razred osnovnošolci 7.-9. razred starejši 

1. mesto Tristan Soban Tarik Šahinovič Lucija Grad 

2. mesto Martin Kotar Luka Kolin Marjan Mencigar 

3. mesto Simon Jerina Matej Kolin Darjan Mihelič 

 

Stroški, ki so nastali pri organizaciji in izvedbi turnirja: 

 3 kompleti medalj premera 70 mm (Graverstvo Bruno Kosi s.p., Ljubljana), 

 pijača za udeležence turnirja (Mercator, Dolsko), 

 7 pic za udeležence turnirja (Picerija Pr'Slovenc, Pšata) 

 6 namiznoteniških žogic (Top Sport Budau d.o.o., Ljubljana-Polje) 
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2. Program sekcije za sezono 2016/17 

 

Jeseni 2016 planiramo nadaljevati z igranjem v ligi. 

Planirani turnir: 

 sobota 26. november 2016, Prednovoletni turnir v namiznem tenisu – Dol pri Ljubljani 

2016. Turnir bomo predvidoma izvedli v Osnovni šoli Janka Modra v Vidmu. Za 

uspešno izvedbo turnirja potrebujemo 6 žogic, 3 komplete kolajn in nekaj pijače. 

 

3. Razno 

 

Kupljena oprema jeseni 2015: 

 30 žogic; 

 2 mrežici za mize; 

 2 PVC pregradi dolžine 2,33 m; 

 3 držala za mrežice in loparje. 

 

 

 Predstavnik namiznoteniške sekcije 
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