
WILSON KONEX OPEN 2010 
 

(REKREATIVNI  BADMINTON TURNIR+  3. B TURNIR   + turnir do 13 let) 
ORGANIZATOR ŠRD KONEX CLUB, Cesta na Brdo 109, Ljubljana - 12 igrišč 
VODSTVO TURNIRJA Rok Trampuž, tel: 041/273-260 
VRHOVNI SODNIK Bo določen naknadno 
KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA KONEX CENTER, Ljubljana 

Cesta na Brdo 109, Ljubljana  
sobota, 11. DECEMBER 2010 od 9.30 dalje,  
prihod v dvorano vsaj 30 minut pred začetkom tekmovanja 

PRIJAVE Pisne prijave na rok.trampuz@gmail.com do ČETRTKA 9.12.2010 
IGRALNINA 1. rekreativna skupina (velja za Trump lestvico): 

10,00 (deset) evrov za posamezno in 6,00 (šest) evrov po osebi za 
dvojice 
2. turnir do 13 let: 
8,00 (osem) evrov za posamezno in 5,00 (pet) evrov po osebi za 
dvojice 
3. B turnir 
Turnir šteje za slovensko člansko jakostno lestvico. Prijave preko 
interneta na http://www.badminton-zveza.si/eprijava/ 

DISCIPLINE 1. in 2. skupina moški in ženske posamezno; moške, ženske in 
mešane dvojice 
3. skupina moški in ženske posamezno 

UDELEŽENCI 1. kategorija: REKREACIJA (šteje za Trump lestvico) 
Neomejeno 
2. kategorija: turnir do 13 let: 
Igralke in igralci rojeni leta 1998 in mlajši. 
3. B turnir: 
pravico nastopa imajo vsi registrirani igralci BZS, omejitve prijav ni  

SISTEM TEKMOVANJA V 1.in2. skupini skupine in nato enojni k.o. Vsak igra vsaj dve tekmi.
3. tretji kategoriji modificiran enojni k.o. sistem, kjer se razigrava za 
vsako mesto 

ŽOGICE Peresne žogice TRUMP, RSL ali FORZA. 
V primeru, da vrhovni sodnik ugotovi, da tekmovalec med tekmo ne 
uporablja pravih žogic (žogice brez nalepk so prav tako 
prepovedane), ga lahko po predhodnem opozorilu diskvalificira. 
Zoper diskvalifikacijo pritožba ni možna. 
Po končani tekmi pritožba zaradi žogic ni več možna. 

NAGRADE Praktične nagrade v vrednosti 1.000 €. 
Medalje za prvo, drugo in tretje mesto. 

OPOMBE Tekmovanje v 1. in 2. kategoriji po posamezni disciplini bo izvedeno 
samo v primeru, da so prijavljeni vsaj 4 nastopajoči ali pari.  
Organizator ima pravico združevati kategorije v 1.in2. skupini po 
lastni presoji. 
Poraženci so dolžni soditi tekme. 
Na tekmovanju bo možno testiranje in nakup celotne opreme 
Wilson po promocijskih cenah. 
Udeleženci so dolžni spoštovati navodila organizatorja glede poteka 
tekmovanja. 
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev. 
Tekmovanje ne poteka pod okriljem Badmintonske zveze Slovenije 
(BZS). Objava na spletnih straneh BZS je zgolj informativne narave. 
BZS v zvezi s turnirjem ne prevzema nobene odgovornosti. 
MULTI SOLA+ SENDVIČ PO IZBORU 3,00€ 
LEDENI ČAJ + SENDVIČ PO IZBORU 3,00€ 
CEDEVITA + SENDVIČ PO IZBORU 3,00€ 
QUICK MARGARITA PIZZA + COCACOLA st. 0,25lit 4,00€ 
MED 12H in 16H ponudba vikend menijev 

 

http://www.badminton-zveza.si/eprijava/

