
WILSON BIT OPEN 2010 
(RATING BZS 2 + Trump lestvica + rekreacija začetniki + turnir do 14 let) 

 

ORGANIZATOR Badminton klub BIT, Ljubljana - 12 igrišč 

VODSTVO TURNIRJA Tadej Šeme, tel: 041/370-730 

VRHOVNI SODNIK Bo določen naknadno 

KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA Bit center, Ljubljana 
Litijska 57 – Štepanjsko naselje, tel: 01/548-00-55 
sobota, 27. marec 2010 od 9.00 dalje 

PRIJAVE Pisne prijave na tadej.seme@badminton-zveza.si ali ustne prijave na 
041/370-730 do srede 24.3.2010. 

IGRALNINA BZS 2: 
10,00 (deset) evrov za posamezno in 6,00 (šest) evrov po osebi za dvojice 
rekreacija-Trump: 
8,00 (osem) evrov za posamezno in 5,00 (pet) evrov po osebi za dvojice 
turnir do 14 let: 
7,00 (sedem) evrov za posamezno in 4,00 (štiri) evre po osebi za dvojice 

DISCIPLINE moški in ženske posamezno; moške, ženske in mešane dvojice 

UDELEŽENCI 1. kategorija (BZS 2):  
Neomejeno 
TURNIR ŠTEJE ZA BZS RATING LESTVICO! 
2. kategorija (Rekreacija – Trump lestvica-dvojne točke): 
Tekmovalci uvrščeni od vključno 41. mesta in tekmovalke uvrščene od 
vključno 21. mesta na RATING lestvici in vsi rekreativci razen bivših A 
igralcev, ki so mlajši od 50 let ter tistih, ki so v zadnjih treh letih nastopali 
na A turnirjih. 
3. kategorija (Rekreacija – začetniki – Trump lestvica – enojne točke): 
Rekreativci, ki ne tekmujejo redno na rekreativnih turnirjih Trump lige. 
4. kategorija - turnir do 14 let: 
Igralke in igralci rojeni leta 1996 ali mlajši. 

SISTEM TEKMOVANJA Prilagojen številu prijavljenih. Vsak igra vsaj dve tekmi. 

ŽOGICE Peresne žogice TRUMP, YONEX, MAESTRAL 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 1.200 €. 
Wilson top loparji za najboljše in ostale bogate praktične nagrade. Medalje 
za prvo, drugo in tretje mesto. 

OPOMBE Na tekmovanju bo možno testiranje in nakup celotne opreme Wilson po 
promocijskih cenah. 
Udeleženci so dolžni spoštovati navodila organizatorja glede poteka 
tekmovanja. 
V primeru majhnega števila prijavljenih si organizator pridržuje pravico 
združitve kategorij ter razvrščanja igralcev v ustrezne kategorije po lastni 
presoji. 
Poraženci so dolžni soditi tekme. 
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev. 

 
 


