
Sobota, 2. marec 2013 
v Športni dvorani OŠ Prežihovega Voranca 

Ravne na Koroškem

Program:

6. MEDNARODNI REKREATIVNI TURNIR V BADMINTONU 

RAVNE OPEN 2013

Kategorije:
moške dvojice A in B, 
ženske dvojice A in B, mešane dvojice

8.30 –  jutranja kava v Punklu

9.00 –  potrditev prijav

9.30  –  začetek tekmovanja v mešanih dvojicah

12.00  –  začetek predtekmovanja v  moških dvojicah A in B

12.30 –  začetek predtekmovanja v ženskih dvojicah A in B

16.30  –  polfinala in finala – moške in ženske dvojice

18.00 –  podelitev priznanj najboljšim trem po posameznih kategorijah

18.30  –  zaključek dneva v mladinskem hotelu Punkl z glasbenim gostom

 V predtekmovanju se igra po skupinah, v nadaljevanju na izločanje;

 Tekmovanje se odvija na štirih igriščih z uporabo semaforjev;

 Kategorija A je namenjena boljšim rekreativcem, kategorija B 

rekreativcem in začetnikom, ki igrajo badminton manj kot tri leta;

 Turnir se šteje za rekreativno TRUMP lestvico po sistemu štetja za 

OPEN turnirje;

Sistem tekmovanja

 7 EUR na posameznika za eno disciplino, 12 EUR na posameznika za dve 

disciplini. V prijavnino je vključen topli obrok

Prijavnina

 peresne žogice Trump, v skupini B dovoljene plastične žogice

Žogice

  Predprijave do četrtka, 28.2.2013 do 24. Ure preko aplikacije PRIJAVE 

oz.  info@sdbadminton.com

Prijave

 Plakete in medalje za  prva tri mesta v vsaki kategoriji

Nagrade
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ZA UDELEŽENCE TURNIRJA UGODEN PAKET 
VRHUNSKE ŠPORTNE PONUDBE NA RAVNAH

(SAVNA, ZIMSKI BAZEN ali SMUČANJE)

info@e-karizma.com ali na tel.. 051 888 080

Udeleženci so dolžni upoštevati navodila organizatorja glede poteka tekmovanja. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev in za izgubljene stvari. Vstop v telovadnico je dovoljen le v športnih copatih!



Ostale možnosti koriščenja, želje udeležencev in informacije:
Mladinski hotel Punkl
Gozdarska pot 18
2390 Ravne na Koroškem
Tel: 041/736 088
Tel: 08/2054890
Fax: 08/2054891
sasa.jelen@punkl.si,
www.punkl.si, www.zkstm.si

Za udeležence turnirja in njihove družinske člane VRHUNSKI
paket ostale športne ponudbe na Ravnah v času turnirja!

SAVNA            ZIMSKI BAZEN            SMUČANJE NA POSEKI

Za zimske navdušence v bližini smučišče Poseka - poldnevna
karta 7,5 EUR, ki velja tudi v nedeljo, če prenočite v Punklu!

POSEBNA šPOrtNA PONUdBA ZA UdElEžENcE tUrNIrJA:

Ali  kopanje v  zimskem bazenu
• cena: 8 EUR

Po napornem badminton turnirju si lahko
privoščite vrhunsko ponudbo savn.
• nove savne: (finska, turška, zeliščna in infra)

cENE ZA UdElEžENcE tUrNIrJA:

• Savna - 6 EUR
• Zimski bazen - 8 EUR
• Smučišče Poseka – poldnevna 7,5 EUR (možnost koriščenja tudi v nedeljo)
• Nočitev z zajtrkom v PUNKLU - 21 EUR

Vljudno vabljeni!


