
     

Badmintonski klub Osijek 

Adama Reisnera 30 

31000 Osijek, Hrvatska 

badminton.osijek@gmail.com 

http://www.badminton-osijek.hr 

 

POZIV NA PRVI MEĐUNARODNI BADMINTONSKI 

TURNIR “PANNONIA OPEN“ 

 

Poštovani,  

pozivamo vas na prvi međunarodni badmintonski turnir “Pannonia Open“ u 

organizaciji Badmintonskog kluba Osijek. 

Badmintonski klub Osijek osnovan je 1991. godine i suosnivač je Hrvatskog 

badmintonskog saveza. Ove godine BK Osijek obilježava 25. godišnjicu osnutka 

kluba i tim povodom organizira prvi međunarodni turnir „Pannonia Open“.  

Cilj turnira je okupiti natjecatelje i rekreativce iz šire regije. Namjera 

organizatora je ovo natjecanje učiniti tradicionalnim. 
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BADMINTONSKI KLUB OSIJEK 

POZIV NA NATJECANJE 

PRVI MEĐUNARODNI BADMINTONSKI TURNIR 

“PANNONIA OPEN“ 

ORGANIZATOR: Badmintonski klub Osijek 

MJESTO: Osijek, dvorana Zrinjevac, Adama Reisnera 46/a 

VRIJEME: Subota, 28. svibnja 2016. u 11:00 sati 

DISCIPLINE: 

*MUŠKI POJEDINAČNO – A, B, C 

A – aktivni natjecatelji 

B – bivši natjecatelji 

C – rekreativci 

*ŽENE POJEDINAČNO – A, B 

A – aktivne natjecateljice 

B – bivše natjecateljice, rekreativke 

*MUŠKI PAROVI – A, B 

A – aktivni natjecatelji 

B – rekreativci 

*ŽENSKI PAROVI 

*MJEŠOVITI PAROVI 

PRIJAVE: na e-mail badminton.osijek@gmail.com do utorka 24. svibnja 2016. u 20 sati 

SUSTAV NATJECANJA:  

sustav se određuje po završetku prijava (ovisno o broju natjecatelja), objava na web 

stranicama kluba http://www.badminton-osijek.hr/ , u četvrtak 26. svibnja 2016. 

LOPTICE: 

A turnir  - pernate       B, C turnir – po dogovoru natjecatelja 

PRIJAVNINA:  

60 kn (8 EUR) pojedinačno           80 kn (11 EUR) parovi (po paru) 
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UPLATA:  

prije početka natjecanja za zapisničkim stolom 

ili na žiro račun kluba: HR 612402006110074077 

NAGRADE:  

- medalje za prva tri mjesta u svim konkurencijama + nagrade sponzora 

- 50 EUR za 1. mjesto na A turniru (M/Ž) pojedinačna konkurencija 

VODITELJ NATJECANJA: Željko Šnur, kontakt: 091 511 08 66 

PREPORUČENI SMJEŠTAJ:  

prenoćište HELENA  - za sudionike Pannonia Open-a 90 kn – noćenje 

*za natjecatelje udaljene više od 400 km od Osijeka, jedno noćenje gratis uz prethodnu 

najavu organizatoru (maksimum 4 igrača iz pojedinog saveza) 

OSTALO:  

- za sve natjecatelje za vrijeme turnira osigurana je besplatna degustacija osvježavajućih 

pića 

- od 14:00 sati besplatni obrok  (pizza)  

- svi natjecatelji nastupaju na vlastitu odgovornost 

 

 


