Tudi letos tradicionalni spominski namiznoteniški turnir
za neaktivne igralce iz vse Slovenije organiziramo v
počastitev
11. aprila - praznika Mestne občine Celje.
Naše društvo se s to prireditvijo vključuje v splet različnih
aktivnosti, ki jih v Celju organiziramo v počastitev
občinskega praznika. Na ta način Memorial in seveda tudi
občinski praznik še pridobivata na svečanosti in pomenu.

48.
Vse naj sluţi zdravju

Znak kakovosti Športne unije Slovenije

je že dolgo moto našega delovanja. Prepričani smo
tudi, da je namizni tenis tista športna panoga, ki jo
lahko rekreativno igramo tudi v poznem jesenskem
obdobju našega življenja. Zato Memorial
vključujemo v projekt Športne unije Slovenije
Zdravo društvo, katerega Znak kakovosti
smo pridobili že leta 2007 in ga licenčno podaljšali
v letošnje leto.
Naj tudi naša prireditev odseva v animacijo za
naš vsestransko zdrav ţivljenjski slog.

Zavedajoč se nič kaj obetavne predvidene usode
našega planeta z vidika zdravega okolja in
ţivljenjskih razmer smo ocenili, da je skrb za
zdravo okolje ena prioritetnih nalog tudi
športnikov rekreativcev ter naših organizacij.
Prepričani, da kot posamezniki in kot društva
lahko ogromno prispevamo k ohranjanju narave
smo se vključili v dolgoročni projekt »Za naravi
prijazne športe« ter si za 46. FIBM ţe pridobili
Posebno priznanje
Športne unije Slovenije

Novi tednik in Radio Celje sta napredni
medijski hiši, ki prav tako že vrsto let aktivno
sodelujeta v naši tradicionalni prireditvi.
Ne samo dolžno spoštovanje do Frenka,
Pavleta in Milana – slednji je bil tudi
nekdanji pomembni odgovorni sodelavec te
medijske hiše – ampak tudi poglobljeno
razumevanje naših družbeno koristnih
aktivnosti so elementi, ki odlikujejo
pokroviteljstvo NT in RC.

FRENKOV IN BOŢIČEV
MEMORIAL
vseslovenski namiznoteniški turnir za
veterane in veteranke
Nedelja, 17. april 2011
Športno društvo Gaberje
Celje

Pokrovitelj Memoriala je medijska hiša Novi tednik in Radio Celje

ŠPORTNO DRUŠTVO GABERJE-CELJE
razpisuje
ob prazniku Mestne občine Celje

PRIJAVNICA za 48. tradicionalni

vseslovenski namiznoteniški turnir za veteranke in veterane

48. FRENKOV IN BOŢIČEV MEMORIAL
posvečen spominu nekdanjih igralcev in organizatorjev namiznega tenisa
dr. Franca Rebeuška-Frenka in bratov Pavleta in Milana Boţiča

Turnir bo

F R E N K O V in

BOŢIČEV

MEMORIAL

Podpisani-a _____________________________________,
(ime in priimek)

V NEDELJO, 17. aprila 2011 ob 9.00 uri

rojen-a ______________stanujoč-a ___________________

v telovadnici Športnega društva Gaberje, Mariborska cesta 42 v Celju.

________________________________________________
( kraj, ulica s številko in telefon ter e-mail)

Pravico sodelovanja v naslednjih kategorijah imajo:
VETERANKE
SUPER VETERANKE
SUPER VETERANI
VETERANI
STAREJŠI ČLANI
ČLANI

:
:
:
:
:
:

rojene 1942 – 1961 (ob 09.00 uri)
rojene 1941 in prej (ob 11.00 uri)
rojeni 1936 in prej (ob 11.00 uri)
rojeni 1937 – 1941 (ob 10.30 uri)
rojeni 1942 – 1951 (ob 09.00 uri)
rojeni 1952 – 1961 (ob 11.00 uri)

URADNA OTVORITEV TURNIRJA ob 11.30 uri
PRIJAVNINA za udeleţbo znaša 18.- evrov,
plačljiva pred pričetkom tekmovanja ali skupaj s prijavo na
TRR ŠDG pri NLB Celje št. SI56 0223-2001-6618-283

Prijave sprejemamo na društveni naslov najkasneje do
četrtka, 14. aprila 2011 do 20.00 ure!
Postavitev nosilcev (po rezultatih 2010) in žreb bomo izvedli dan pred
tekmovanjem. Igra se po pravilih NTZS in sicer en dvoboj na tri dobljene nize.
Sistem bo izbran glede na število prijavljenih.

Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost.

telefon___________________ gsm____________________
e-mail: __________________________________________
se prijavljam za FiBM, ki bo v Gaberju, 17. aprila 2011, za

kategorijo (glej razpis):_____________________________ _
Izjavljam, da bom prijavnino v višini 18,00 evrov vplačal pred
pričetkom memoriala oziroma prilagam potrdilo o plačilu
prijavnine. Tekmujem na lastno odgovornost.
Datum: ____________

_________________
(podpis)

Prijavnico pošljite na
ŠPORTNO DRUŠTVO GABERJE, Mariborska cesta 42, 3000 CELJE

Prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo pokale v trajno last, v memorialni kategoriji –
super veterani zmagovalec prejme prehodni pokal pokrovitelja, vsi udeleženci pa
spominska priznanja in pravico udeležbe v srečelovu.

do četrtka, 14. aprila 2011 do 20.00 ure.

VSEM LJUBITELJEM NAMIZNEGA TENISA LEP ŠPORTNI POZDRAV!

Prijavnico lahko tudi kopirate ali snamete z naše spletne strani

Metod Trebičnik
predsednik

Irena Naglav
vodja tekmovanja

najkasneje

WW.SDG.SI
izpolnite in pošljete po faksu/tajnica na št. 03 493 03 94, lahko se
prijavite na e-mail: sdg@t-2.net ali na GSM: 041 684 278

