
 

 

prireja: 

2.DRŽAVNO PRVENSTVO IGRALCEV NAMIZNEGA TENISA 
S PARKINSONOVO BOLEZNIJO                                                           

 

V soboto,  11. junija 2022 ob 9:30  uri v dvorani Tabor,  

Koresova ulica 7, Maribor. 
 
Organizator tekmovanja: Društvo Trepetlika, enota Maribor, skupina Parkinson pri 
ŽNTK Maribor. Tekmovanje v namiznem tenisu za bolnike s PB se izvede v skladu s  
Tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje tekmovanj v namiznem tenisu. 

 
Razpis tekmovanja: Objavi se na spletni strani društva Trepetlika in pošlje vodjem 
enot in koordinatorjem namiznega tenisa za informiranje in prijavo. 

 

Pravica nastopa: Imajo igralci namiznega tenisa, ki so Parkinsonovi bolniki, kar je 
dokazljivo iz priložene medicinske dokumentacije. Vabljen je tudi skrbnik bolnika.  
  
Prijava na tekmovanje: Tekmovalci, ki igrajo namizni tenis kot terapijo v skupinah 
društva Trepetlika se prijavijo koordinatorjem skupin v Mariboru ga. Biserki Muršec, v 
Ljubljani g. Jožetu Šproharju in v Kranju g. Jožetu Kristanu. Koordinatorji vpišejo 
podatke tekmovalca v tabelo PRIJAVA, ki jo s priloženo medicinsko dokumentacijo 
pošljejo organizatorju na e-mail: vinko.kurent@triera.net najkasneje do 29.5.2022. 
Bolniki, ki niso člani društva se prijavijo organizatorju tekmovanja direktno na e-mail: 
vinko.kurent@triera.net oz. 041 612 476  
 
Kategorije: Tekmovanje je posamično, ločeno po spolu. Za izvedbo tekmovanja 

morajo biti prijavljeni najmanj štirje tekmovalci. 

Prijavnina: Prijavnina 10 € za igralca in 5 € za skrbnika/spremljevalca se poravna ob 

prihodu na tekmovanje. Potrdilo o plačani prijavnini je tudi bon za sendvič in vodo. 

Prevoz: Članom društva Trepetlike, ki se dogovorijo za skupen prevoz z osebnim 

avtom soigralca (min. 3 sopotniki) društvo poravna strošek prevoza v eno smer. 

Nagrade: Najboljši trije v vsaki kategoriji dobijo pokale, vsi prijavljeni pa majico.  
 
Varnost: Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. Tekmovanje bo izvedeno v 

skladu z zahtevami in ukrepi glede COVID 19, ki bodo veljali v času izvedbe 
tekmovanja. Bodimo odgovorni in pridimo le, če smo zdravi.  
 

Športni pozdrav!    
Maribor, 3.5.2022 
 
       Društvo Trepetlika                                                           Društvo Trepetlika 
 Vodja enote MB  Vinko Kurent                                 Predsednica  Cveta Pavlina Likar                        
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Tabela PRIJAVA za vpis podatkov prijave tekmovalcev. Tabela se izpolni ločeno za 
moške in ženske : 
 
 
 

 
                                       

                                                                                                       

 


