
BADMINTONČEK-BADMINTONČICA 2018 

Otroški badminton festival 

 

Tonček in Tončica sta naša mlada junaka, ki sta vsa navdušena za badminton, in se 

kličeta kot Badmintonček in Badmintončica...!!! 

Bi se jima radi pridružili tudi Vi? 

BADMINTONČEK-BADMINTONČICA je turnir za najmlajše otroke, ki bo v 

soboto, 14. aprila 2018 v telovadnici OŠ Prežihovega Voranca na Ravnah na 

Koroškem! 

 

Sobota, 14. april 2018,  

Ob 9.30 

Telovadnica OŠ Prežihovega Voranca –Ravne na Koroškem 

 

  



Starostne kategorije: 

U-9, letnik 2009 in mlajši – začetek ob 9.30 

U-11, letnik 2008 in 2007 – začetek ob 10.00 

U-13, letnik 2006 in 2005 – začetek ob 13.00 

U-15, letnik 2004 in 2003 – začetek ob 13.30 

 

Program tekmovanja: 

- 8.30 - Prihod v telovadnico; 

- 8.45 – 9.20 - možnost ogrevanja na igriščih; 

- 9.30 - Začetek tekmovanja v kategoriji U-9; 

- 10.00 - Začetek tekmovanja v kategoriji U-11;  

-12.45 – Podelitev priznanj najboljšim v kategorijah U-9 in U-11; 

- 13.00 - Začetek tekmovanja v kategoriji U-13;  

- 13.30 - Začetek tekmovanja v kategoriji U-15; 

- 16.45 –Podelitev priznanj najboljšim v kategorijah U-13 in U-15; 

 

Sistem tekmovanja: 

Turnir poteka samo v posamični konkurenci. V predtekmovanju se igra po skupinah, vsak 

udeleženec igra vsaj tri tekme. V primeru večjega števila prijavljenih tekmovalcev se igra en 

set do 21. V polfinalu in finalu na dva dobljena seta do 15. 

 

Prijave: 

Prijave zbiramo najkasneje do petka, 13. aprila 2018 do 12.00 na e-pošto: info@e-

karizma.com ali na  tel.: 051 888 080. V prijavi navedite ime in priimek, kategorijo, klub ali 

šola.  

Prijavnina znaša 7,00 EUR in se poravna na samem turnirju. V prijavnino so vključene 

slaščice, sendviči in žogice. 
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Nagrade: 

Medalje, diplome, praktične nagrade 

 

Žogice: 

Peresne žogice članov Ballpola–Yonex, Li-Ning, FZ Forza, Trump, Victor

 

 

Organizator: 

Badminton klub Karizma 

 

Opombe: 

Udeleženci so dolžni upoštevati navodila organizatorja turnirja. Organizator ne odgovarja za 

morebitne poškodbe udeležencev ali za izgubljene stvari. 

  

Ostale informacije: 

e-pošta: info@e-karizma.com ali na tel.: 051 888 080 (Bojan) 

 

 

 

VLJUDNO VABLJENI! 
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