
 

 
 

 

 

12.-15. MAJ 2016 

(kvalifikacije – četrtek 12. maj 2016) 

 

Mednarodni članski turnir 

 BADMINTON EUROPE Serija 2016/2017 

 (Pod okriljem Svetovne badmintonske zveze) 

 

Denarna nagrada: US$ 6,000 

*  *  * 

Direktor turnirja 

MATEVŽ ŠREKL 

Informacije o turnirju: 

Badminton klub Medvode, Cesta komandata Staneta 12, 1215 Medvode 

Telefon : + 386 31 325 194 

 

Elektronska pošta: matevz.srekl@gmail.com 

website: www.badmintonska-zveza.si 

 

Zaključek prijav: torek 12. aprila 2016 

 

 

 

http://www.badmintonska-zveza.si/


Organizator Badminton klub Medvode, Cesta komandata Staneta 
12, 1215 Medvode 

 

Dvorana Športna dvorana Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 
Medvode 

  

Vrhovni sodnik Cornelia Wiggins 

 
  

Namestnik 

sodnika 

Jozef Kuprivec – Dodo, jozef.kuprivec@gmail.com 

 

Urnik Vsi tekmovalci morajo biti pripravljeni, da igrajo v 

času, določenem za tekme, za katere so se prijavili. 
Urnik tekmovanja je: 

Četrtek 12. maj  2016           

Ne prej kot ob 9.00 uri Kvalifikacije  

Petek 13. maj 2016  

10.00 do 22.00 ure              Moški in ženske posamezno (1 in 2 
kolo); 

 Moške in ženske dvojice (1 in 2 kolo); 

 Mešane dvojice (1 in 2 kolo) 

Sobota 14. maj 2016            

10.00 do 19.00 ure Moški in ženske posamezno (četrfinala 

in polfinala); 

 Moške in ženske dvojice (četrfinala in 

polfinala); 

Mešane dvojice (četrfinala in 
polfinala)      

Nedelja 15. maja 2016  

Od 10.00 dalje FINALA 

 

mailto:jozef.kuprivec@gmail.com


 

 
 

Prijavnina 40 evro za igre posamezno, 35 evrov za igre dvojice 
na osebo. 

Prijavnina mora biti plačana v istem času, kot so 
predloženi vpisi. Prijavnina ne bo vrnjena v primeru 

odjave. V primeru, da so se prijavnine ne prejme, 
preden je opravljen žreb pomeni, da igralec ne bo 
uvrščen v žreb. V dogovoru z organizatorjem je 

dovoljeno plačilo na turnirju, kjer je to potrebno 
storiti pred prvo tekmo. V nasprotnem primeru igralci 

ne bodo mogli igrati. 

Nacionalna panožna zveza igralca je odgovorna za 

plačilo prijavnine za posameznega igralca. 

Za vse igralce, ki se odjavijo v času od zaključka 
prijav in pred začetkom turnirja lahko organizator 
izda račun za prijavnino. 

 

Prijave Vse prijave morajo biti opravljeno preko 
elektronskega sistema BWF: 

https://bwf.tournamentsoftware.com/sport/tourna-

ment.aspx?id=71D34591-10D4-4B24-B6F0-
B97D2D5BFFE6 

 
Prijave morajo biti oddane nakasneje: 

 Torek 12. aprila 2016 do 17:59 po centralnem 
evropskem času in času lokalnega  

 Torek 12. aprila 2016 do 17:59 po centralnem 
evropskem času in času lokalnega 
organizatorja (GMT + 1:00) 

 
Prepoznih prijav se ne bo upoštevalo. 

 
Organizator ima pravico zavrniti prijavo, če imajo 
igralci neporavnane prijavnine iz prejšnjega leta. 

  

Discipline Moški posamezno, ženske posamezno, moške 
dvojice, ženske dvojice, mešane dvojice. Število 

udeležencev / parov, ki se sprejmejo v glavni žreb v 
vseh disciplinah je 32.  

Sistem tekmovanja K.O. sistem v skladu z zakoni in 
Tekmovalnim pravilnikom BWF. 



 

Upravičenost Sodelovanje je omogočeno igralcem vseh nacionalnih 
panožnih zvez, ki jih priznava BWF. 

 

Žoge VIP FORZA 

 

Igrišča 5 igrišč Victor Pro 

 

Denarni sklad EUR 5.500 

 MP ŽP MD ŽD MIX 

1. 
mesto 

660 660 1100 1100 1100 

2. 

mesto 

440 440 - - - 

 

Organizator bo izplačal nagrado v gotovini na 

slovesni podelitvi nagrad za igralce / pare, po 
zaključku finalnih dvobojev. 

Zaključek prijav 12. april 2016 

Odjave Prepričajte se, da je organizator takoj obveščen o 
odjavi z razlogom odjave. Vsaka odjava, po nedelji 
pred pripravo žreba, iz kakršnega koli razloga, se 

nacionalno panožno zvezo kaznuje z zneskom US $ 
150,00 za težave, nastale z odjavo (kot je 

opredeljena v BWF Splošnem pravilniku tekmovanj). 
Če katera koli nacionalna športna zveza odjavi 10 ali 
več igralcev iz turnirja bo BWF disciplinska komisija 

zadeva preučila in se izrekla o kazni. 

Viza Če za vstop v Slovenijo potrebujete vizo se obrnite 
na Badmintonsko zvezo Slovenije za uradni dopis oz. 
vabilo. Priporočamo, da za vizo poskrbite 

pravočasno. 

Žreb Bo narejen s strani Badminton Europe 

Pogoji igranja Turnir se bo igral v celoti v skladu z zakoni 

badmintona in tekmovalnimi predpisi, ki jih je 
sprejela BWF kot tudi Badminton Europe Circuit. 

Tekmovalci morajo biti pripravljeni, da igrajo v času, 
določenem za dogodke, za katere so se prijavili.  



 

 
 

Prevozi Organizator zagotavlja brezplačen prevoz med 
letališčem (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana), 
železniško postajo (Ljubljana) in hotelom, ter športno 

dvorano. Organizator ne ponuja prevoza za tiste 
igralce in uradnike, ki ne prebivajo v uradnem 

hotelu! 

Igralci naj ne načrtujejo svojega odhoda manj kot 

dve (2) ur po zadnji predvideni tekmi. Če igralec / 
par ne more igrati zaradi predčasnega odhoda, kot 

igralec/par izgubi vse Circuit Ranking točke, 
pridobljenih na tem turnirju in BADMINTON EUROPE, 
predlaga BWF, da se ravno tako izbrišejo pridobljene 

točke za BWF lestvico. (Uredba 9,7 v Circuit 
Badminton Europe pravila) 

Zdravniška 

pomoč 

Zdravnik bo prisoten v športni dvorani v času 
turnirja. 

Doping test V skladu s predpisi o doping testu se lahko le-ta 

opravi na podlagi naključno izbranih vzorcev v 
vsakem trenutku. 

Oblačila in 
oglaševanje 

V skladu z BWF Tekmovalni predpisi 19. do 23. člen 
in 18. člena Uredbe o organizaciji tekmovanj za 

Circuit Badminton Evrope. Pri uporabi teh uredb je 
odločitev sodnika dokončna. 

 

Zavarovanje Organizator odklanja odgovornost in pokrivanje 
stroškov za morebitne poškodbe ali drugo škodo. 

Dolžnost vsakega udeleženca je samostojno 
zavarovanje. 

 

 

 

 

 


