
MEŠANE DVOJICE

MOŠKE DVOJICE

ŽENSKE DVOJICE

SOBOTA, 

19. FEBRUAR 2011

Športna dvorana OŠ Prežihov 

Voranc, Ravne na Koroškem

Tehnični organizator: 

Športno društvo Karizma 

Ravne na Koroškem

4.
MEDNARODNI REKREATIVNI 

TURNIR V BADMINTONU

2011RAVNE



PROGRAM

Sobota, 19. Februar 2011

08.30 – prihod tekmovalcev v športno dvorano
09.15 – pregled prijav tekmovalcev/alk
09.50 – otvoritev tekmovanja
10.00 – začetek predtekmovanja v mešanih dvojicah
11.30 – začetek predtekmovanja v moških dvojicah
12.00 – začetek predtekmovanja v ženskih dvojicah
13.30 – pol� nale in � nale v mešanih dvojicah
14.00 – pol� nale in � nale v moških in ženskih dvojicah
16.00 – razglasitev rezultatov in podelitev priznanj in pokalov
17.00 – zaključek in druženje v lokalu Havana (hrana za 
udeležence zastonj)



SISTEM TEKMOVANJA
Kategorije:

        MEŠANE DVOJICE 
        MOŠKE DVOJICE
        ŽENSKE DVOJICE

Sistem tekmovanja:
• V predtekmovanju se igra v skupinah, v nadaljevanju na 

izločanje. Igra se do dva dobljena seta do 21 (v predtek-
movanju do 15).

• Tekmovanje se odvija na štirih igriščih z uporabo sema-
forjev;

Udeleženci:
• Rekreativni igralci badmintona, v skladu s Trump pravili;
• Turnir šteje za Trump lestvico in tudi za Koroško badmin-

tonsko jakostno lestvico (KBJL);

Prijavnina:
• 7 EUR na posameznika za eno disciplino;
• 12 EUR na posameznika za dve disciplini;
• Vsak udeleženec prejme topli obrok v času turnirja in obrok 

na zaključku turnirja na druženju v lokalu Havana;



Prijave: 
• Ime in priimek, klub ali mesto, disciplina – na e-pošto: 

info@e-karizma.com;
• Prijave do petka, 18. februarja 2011 ali na dan turnirja 

do 9.30.

Opombe:
• tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost! Organiza-

tor ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev;
• Udeleženci so dolžni spoštovati navodila organizatorja 

glede poteka tekmovanja;

Nagrade:
• Medalje in plakete za 

prva tri mesta;
• Praktične nagrade za 

vse udeležence;

Žogice:
• Peresne žogice, 

plastične žogice;



Kavarna Havana
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Informacije:
• info@e-karizma.com ali na tel.: 051 888 080

 www.karizmasport.si

VABLJENI!


