LOKACIJA TURNIRJA IN NOČITVE
BIT Center Hotel
Litijska cesta, Ljubljana – 12 igrišč
www.bit-center.net
Cene z zajtrkom so naslednje:
- enoposteljna soba - 38.90 EUR + turistična taksa
- dvoposteljna soba - 52 EUR + turistična taksa
- troposteljna soba - 56 EUR + turistična taksa
- Hostel po osebi je 17 EUR + ½ polovična turistična taksa Udeležencem, ki
bodo rezervirali sobe za dva dneva, ponujamo 5% popust.
Rezervacije sprejemamo na elektronskem naslovu hotel@bit-center.net
Moški posamezno (MS) – A, B, C, D
Ženske posamezno (WS) – A, B, C
Muške dvojice (MD) – A, B, C
Ženske dvojice (WD) – A, B, C
Mešani pari (XD) – A, B, C
*minimalno 4 prijave na disciplino/kategorijo za izvedbo
** organizator si pridržuje pravico zavrnitve prijave
08:00h – XDA, XDB, XDC
........... – MDA + WDA, WDB, WDC
........... – MDB + MDC
........... – MSA + WSA, WSB, WSC, MSB, MSC + MSD
21:00h - Party!

ORGANIZATOR: Badminton klub Ljubljana in Li-Ning Adria
Jaka: 031 613 313, info@li-ning.si; Gašper info@badminton-ljubljana.si
PRIJAVNINA: Posamezno: 12 €, Dvojice6 €/igralec;
Predhodne prijave do sobote, 24. 02. 2018 do 24.00 na http://www.badminton-zveza.si/eprijava/

Na ada.prijave@gmail.com :

-igralci, ki so člani ŠD Badminton;
- novi igralci, ki še niso v registru BZS;
- hrvaški in ostali tuji igralci;
- igralci, ki bi imeli težave ob prijavi matičnega kluba.

HRANA: Snack + večerja: 5€ (žar od 17:00h)
TEKMOVALNI SISTEM: Kvalifikacije po skupinah (Round Robin). V glavni turnir napredujeta prva dva igralca (para) iz
vsake skupine. Vse tekme se igrajo na dva dobljena seta do 15 točk. Ob izredno velikem številu prijav se lahko tekme v
skupinah igrajo tudi na dva seta do 11.
ŽOGICE: Pernate žogice članov ballpoola BZS. Pernate Li-Ning A300+ (23,00 €) bo mogoče kupiti na turnirju.
OPOMBE
- Tekmovalci so se dolžni držati predvidene časovnice,
- Turnir šteje za točke ADA, Li-Ning in Trump lige, ter za lestvico BZS.
- Nespoštovanje pravil ali zavlačevanje nasprotnika je igralec dolžan javiti zapisniški mizi,
- Organizator ne odgovarja za garderobo in osebne predmete,
- Organizator ni odgovoren za poškodbe tekmovalcev,
- Morebitne spremembe časovnice bodo javno objavljene,
- Isti igralec se ne more prijaviti v več kakovostnih skupin v isti kategoriji,
- Zmagovalec tekme je dolžan takoj javiti rezultat zapisnikarski mizi,
- Prijave je potrebno poravnati do 15 min pred začetkom discipline.

