PREDSTAVITEV

ZVEZA NAMIZNEGA NOGOMETA SLOVENIJE

PREDSTAVITEV ZVEZE
Zveza namiznega nogometa Slovenije je osrednja vseslovenska organizacija, ki si vse od
ustanovitve leta 2007 prizadeva širiti in razvijati namizni nogomet (ročni nogomet, fuzbal,
kalčet, ...) v Sloveniji. ZNNS je članica Olimpijskega komiteja Slovenije in Mednarodne zveze
namiznega nogometa (International Table Soccer Federation – ITSF), s čimer po svojih najboljših
močeh prispeva svoj delež k razvoju namiznega nogometa v svetu.
Predsednik

Podpredsednik

Tajnik

Rok Slokar

Tadej Breznik

Petra Hvala

TEKMOVANJA
ZNNS v sodelovanju z včlanjenimi društvi vsako leto organizira številne državne turnirje ter
tri še posebej množične in prestižne zvezne turnirje: mednarodni turnir Balkan Cup, državno
prvenstvo in ekipno ligo.
DRŽAVNO PRVENSTVO
Državni prvaki so leta 2015 postali:

Moški posamično:
Boštjan Toman

Ženske posamično:
Jana Rožac

Ženske dvojice: J. Rožac & T. Kogovšek

Junior posamično:
Eva Kogelnik

Moške dvojice: M. Vidergar & D. Presl

Senior posamično:
Jožef Kremzer

Mešane dvojice: M. Zurc & F. Bizjak

BALKAN CUP - SLOVENIA
Za večjo prepoznavnost doma in po svetu se je Zveza namiznega nogometa Slovenije odločila
za organizacijo turnirjev svetovne lige ITSF, kjer se domačim igralcem pridružijo najboljši
igralci iz okoliških držav in širše okolice. Na turnirju Balcan Cup se pomerijo reprezentance
bivše Jugoslavije in naslov je še vsako leto osvojila Slovenija!

EKIPNA LIGA
Ekipna liga je tekmovanje med ekipami, ki jih sestavlja največ 8 igralcev (v moški konkurenci)
oz. 5 igralk (v ženski konkurenci). Medsebojno podpiranje, stiskanje pesti in srčna borba za
soigralce naredijo to ligo izjemno privlačno tako za tekmovalce kot za navijače.

DRŽAVNA REPREZENTANCA
Najboljši in najbolj predani slovenski igralci in igralke si lahko z zagnanostjo, trdim delom
in dobrimi rezultati priborijo mesto v državni reprezentanci. Izbrani vrsti zastopata barve
Slovenije na Svetovnem prvenstvu, turnirjih serije World Championship in na prijateljskih
tekmah.

Reprezentanca na Svetovnem prvenstvu, Torino 2015: Rok Slokar, Leon Kogelnik, Fabijan
Leskovec, David Potrbin, Rok Šoštarič, Tomaž Čoha, Petra Hvala, Jana Rožac, Marijana Sabolič,
Patricia Pantelić, Leja Skalički, Tjaša Kogovšek, David Presl, Matej Vidergar, Jože Kremzer,
Matevž Jeras

Svetovno prvenstvo
Svetovna namiznonogometna elita, državni prvaki
in državne reprezentance se vsaki dve leti zberejo
in pomerijo moči na najpomembnejšem dogodku
sezone, ki združuje svetovno prvenstvo in finale
svetovne lige, kjer se na tribunah zberejo množice
ljudi, najzanimivejše tekme pa v živo prenaša
Eurosport 2.

Rezultati (m):
2009, 2011 – 17. mesto
2012 – D2 2. mesto
2010, 2013, 2014 – 9. mesto
2015 – D2 5. mesto

Rezultati (ž):

2015 – 13. mesto

SVETOVNA LIGA
Slovenski igralci se v želji po dobrih uvrstitvah, učenju in zabavi udeležujejo turnirjev Svetovne
lige, ki jih pod okriljem Mednarodne zveze namiznega nogometa organizirajo nacionalne
zveze. Podobno kot pri tenisu, so turnirji različno rangirani: od najmočnejših turnirjev serije
World Championship, preko International turnirjev, do turnirjev serij Master in Pro Tour. V
skladu z rangom turnirja se dodeljujejo točke na svetovni lestvici, ki vsekakor vplivajo na pomen
in moč turnirja.
Slovenska reprezentanca se že leta aktivno udeležuje turnirjev serije World
Championship in najboljše rezultate dosega na mizah Garlando in Roberto Sport.
Rezultati Roberto Sport WCS:
Rezultati Garlando WCS:
2010, 2014 – 9. mesto
2007, 2008, 2009, 2012 – 9. mesto
2008, 2012 – 5. mesto
2010, 2011, 2014 – 5. mesto
2010 - 4. mesto (ženska rep.)

MIZE ZA NAMIZNI NOGOMET
Mednarodna zveza namiznega nogometa za tekmovanja po svetu priznava sedem različnih miz:
uradne mize, na katerih se lahko igrajo Svetovna prvenstva in turnirji serije WCS in pridružene
mize, na katerih se lahko organizirajo turnirji nižjega ranga. Vse uradne mize omogočajo t.i.
mednarodno igro z več kontrole, za katero so najpomembnejši posebno oblikovani igralci in
gumijaste žogice. Več na: namizninogomet.si/uradne-mize/
Bonzini

Garlando

Roberto Sport

Leonhart

Tornado

PRAVILA IGRE
K temu, da turnirji in tekme potekajo spoštljivo in v športnem duhu, pripomorejo tudi mednarodno
sprejeta pravila igre, izmed katerih izpostavljamo predvsem, da vrtenje ročk 360° pred in po
strelu ni dovoljeno, ravno tako je prepovedano rukanje ali celo dvigovanje mize, nešportno
ravnanje pa se lahko kaznuje s prostim strelom. Več na namizninogomet.si/pravila/

DRUŠTVA V ZNNS
Trenutno je v zvezo vključenih 7 društev, ki skrbijo za razvoj in prepoznavnost namiznega nogometa
na regionalni ravni in ga skušajo preko organizacije državnih turnirjev in ostalih lokalnih turnirjev
ter lig približati ljudem. Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti, kontaktirajte vam najbližje društvo.

DNN UDARNI VAL

ŠK SPLAVAR

ŠKD BELA TEMA

DEPNN PIKNOG

DNN BLISK

ŠKD ČRN PLAMEN

Info: simonzorman@yahoo.com
Kraj: Jesenice

Info: belatema.weebly.com
Kraj: Koper

Info: dnn-blisk.weebly.com
Kraj: Lukovica

ŠKD ŠEŠKARJI

Info: klubseskarji@gmail.com
Kraj: Bukovo pri Cerknem

Info: www.splavar.net
Kraj: Maribor

Info: www.piknog.eu
Kraj: Slovenj Gradec

Info: www.crnplamen.si
Kraj: Ajdovščina

K včlanitvi v ZNNS vabimo
vsa društva in klube, ki bi se
nam radi pridružili!

PRIREDITVE

Zveza in njeni člani organizirajo prireditve za vse, ki bi se radi ob igranju namiznega
nogometa družili in zabavali ter tako tudi spoznali ta šport. V ta namen ZNNS
prireja različne družbene dogodke za podjetja, poslovna srečanja, študente, šole,
društva, zabave ipd. Ne manjka se niti promocijskih prireditev, kjer se lahko vsi, ki si
to upajo, pomerijo z izbranim tekmovalcem, državnim prvakom ali prvakinjo oziroma
eno najboljših svetovnih igralk ter si tako priborijo nagrade.

Organizacije invalidov
Zveza namiznega nogometa Slovenije ima v lasti mizo
za nogomet, prirejeno posebej za invalide, predvsem
paraplegike, ki jo posoja društvom in organizacijam
invalidov, da lahko tudi njihovi člani uživajo v igri.

VEČ INFORMACIJ IN KONTAKT:

info@namizninogomet.si
namizninogomet.si
Namizni nogomet

Vse donacije so več kot dobrodošle.
Več na info@namizninogomet.si
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