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Zadeva:   DONATORSTVO -  ORGANIZACIJA 16. TRADICIONALNEGA MEDNARODNDEGA  
  TURNIRJA – Dobova 2014 
 

 

V nedeljo, 11.  maja 2014 ob 9.00 uri 
 

NAMIZNOTENIŠKI klub Dobova  
 

organizira v športni dvorani Dobova 
 

16. tradicionalni mednarodni turnir v namiznem tenisu Dobova 2014 
 

Udeleženci klubov R Slovenije, R Hrvaške, republik Bosne in Hercegovine in Srbije 
  
 
 

Prosimo Vas, da dogodek podprete v obliki finančne donacije, za katero se Vam že v 
naprej zahvaljujemo. Le-to prosimo nakažite na zgoraj navedeni transakcijski račun 
pri NLB PE Dobova, istočasno pa Vas tudi vabimo na ogled dogodka. 
 

Program dela kluba: 
 
Izvedba treningov 

 Interesna dejavnost - osnovnošolci 

 Treningi neregistriranih igralcev - osnovnošolcev 

 Vadba registriranih igralcev - osnovnošolcev 

 Rekreacija 

 Vadba starostnikov 

 Vadba invalidov 

 Vadba vojnih veteranov 
 
Orgarniziranje turnirjev – tekmovanj v leto 2014 

 Občinsko prvenstvo osnovnošolcev 

 11. Mednarodni turnir  Terme Čatež 2014 

 Turnir računalniške lestvice Posavja 2014 

 16. Mednarodni turnir Dobova 2014 

 Posavski turnir 2014 

 Turnir invalidov Posavja 2014 

 Turnir upokojencev Slovenije 

 Turnir vojnih veteranov Slovenije 

 Državno prvenstvo za rekreativce 2014 

 Turnir v počastitev občinskega praznika Brežic 

 Srečanje med NTK Dobova – STK Samobor in STK Zaprešič 
 
 

http://www.ntk-dobova.si/


 

Udeležba po turnirjih v Sloveniji in tujini 
 

Sodelovanje v ligah  
 4 turnirji – Računalniška lestvica Posavja : Brežice, Krško, Sevnica, Radeče  

 Posavska namiznoteniška liga 2014 ( 3 ekipe ) 

 Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2013 / 2014 skupina A ( 1 ekipa ) 

 
Vodenje lig ( splet www.ntk-dobova.si/lige ) 

 Zasavsko Savinjska rekreativna liga 2013 / 2014  

 4 turnirji – Računalniška lestvica Posavja : Brežice, Krško, Sevnica, Radeče  

 Posavska namiznoteniška liga 2014 
 

V zameno za donacijo vam omogočamo oglaševanje na uradnih internetnih straneh 
našega društva www.ntk-dobova.si ( 1047 obiskov na mesec ) . V kolikor ste nov 
donator, nam prosim pošljite logotip in podatke podjetja. 
 
Za vsak dogodek boste posebno obveščeni preko elektronske pošte. 
 
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi tudi na številki 070 324 642 ali preko 
elektronske pošte ntkdobova@gmail.com. 
 
 
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Predsednik kluba: Branko Franc Vidmar 

http://www.ntk-dobova.si/
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