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SEZNAM TOČKOVANIH TEKMOVANJ: 

1. Belokranjska namiznoteniška liga - BNTL 2019/20 

2. nt  turnir ob prazniku Občine Metlika – Metlika, november 2019 

3. nt  turnir ob prazniku Občine Črnomelj – Črnomelj, februar 2020 

4. nt turnir ob prazniku Občine Črnomelj – Butoraj, februar/marec 2020 

5. masters 8 – marec 2020 

 

PRAVILA TEKMOVANJA:  

6. V tekmovanju lahko sodelujejo člani NTK Bela krajina.  

7. Zmaga igralec, ki zbere največ točk. Sistem točkovanja (glede števila točk) je objavljen posebej. 

8. V primeru enakega števila točk za 2 igralca: Če sta se igralca medsebojno pomerila, se gleda 

medsebojno tekmo, kjer je zmagovalec višje uvrščen.  

9. V primeru enakega števila točk za 2 igralca in se nista medsebojno nista pomerila, se gleda skupna 

razlika v igrah/seti (višja razlika je višje mesto). Če sta še enaka se potem gleda kdo je izgubil manj 

iger/setov (kdor je izgubil manj pomeni višje mesto). Če je še to enako se potem igra dodatna tekma. V 

primeru, da se ne odigra pride do delitve mesta. 

10. V primeru enakega števila točk za 3 igralce ali več, ne glede ali so se medsebojno pomerili ali ne, se 

točkovanje obravnava kot v točki 9. 

11. Najslabši rezultat od seznama točkovanih tekmovanj 1-4 se ne upošteva.  V zbir se upoštevajo tri 

najboljši rezultati. Na masters 8 se uvrsti 8 najboljših igralcev. V primeru enakega števila točk se igralci 

pred mastersom pomerijo med seboj. Zmagovalec zasede višje mesto. V primeru odpovedi se povabi 

naslednji najboljši igralec na lestvici. 

12. Pravila za masters 8: skupina A - igralci na mestih 1, 3, 5, 8. skupina B - igralci na mestih 2, 4, 6, 7. V 

skupini odigra vsak z vsakim. Polfinale: A1/B2, A2/B1, A3/B4, A4/B3, finale: zmagovalci polfinal odigrajo za 

mesta 1-4, poraženci polfinal odigrajo za mesta 5-8. 

13. Vse dodatne informacije dobite pri tajniku NTK bela krajina. 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB BELA KRAJINA 

 

 

NAJBOLJŠI V BELI KRAJINI 2019/20 – Pravila 

http://www.ntkbelakrajina.si/

