TURNIRJI ZDRAVE ZABAVE 2021
Razpis tekmovanja badminton in namizni tenis
1. Uradni naziv
tekmovanja:
2. Datum:
3. Ura začetka in
predvideno trajanje:

4. Lokacija
tekmovanja:
5. Organizator
tekmovanja:
6. Vodja turnirja:
7. Rok za prijavo:
8. Pravica do
udeležbe:

9. Tekmovalne
kategorije:
9.1 Turnir
BADMINTON

Turnirji Zdrave zabave
Sreda, 10. november 2021
Zbor igralcev 18.00 – 18.15
Začetek prvih tekem ob 18:30
Trajanje posameznih turnirjev odvisno od števila prijavljenih igralcev oz. do
22:00h
Športna dvorana Vrbanska (pod stopnicami na Kalvarijo)
Univerzitetna športna zveza Maribor
Jan Sredenšek, jan.sredensek@zdravazabava.com, 031-283-418
Sreda, 10. november 2021 do 12. ure oziroma do zapolnitve mest
(1) Študenti/študentke s statusom v študijskem letu 2021/22 na katerem
koli visokošolskem zavodu v Mariboru (univerze, samostojni visokošolski
zavodi).
(2) Ostala zainteresirana javnost
Znotraj dogodka bosta potekala dva (2) ločena turnirja:
- Turnir v badmintonu
- Turnir v namiznem tenisu
Turnir badmintona bo potekal po pravilih Badmintonske zveze Slovenije.
Igralec dobi niz, ko doseže 21 točk ali dve točki prednosti. Igra sestoji iz
dveh dobljenih setov. Sistem igranja bo prilagojen številu prijavljenih
posameznikov.
Igra poteka brez uradnega sodnika, igralca si sodita sama. V primeru
nejasnosti je končna odločitev na strani vodje turnirja.
Tekmovalci bodo na turnirju igrali s svojo športno opremo (lopar, športni
copati in oprema), v kolikor kdor loparja ne bo imel, mu ga bo priskrbel
organizator.

9.2 Turnir NAMIZNI
TENIS

Sistem igranja bo odvisen od števila prijavljenih posameznikov.
Maksimalno število igralcev na turnirju je 16.
Turnir v namiznem tenisu bo potekal po standardnih pravilih
namiznoteniške federacije. Niz osvoji igralec, ki prvi zbere 11 točk. Glede
na število prijavljenih posameznikov bodo dvoboji trajali do 3 ali do 5
nizov.
Igra poteka brez uradnega sodnika, igralca si sodita sama. V primeru
nejasnosti je končna odločitev na strani vodje turnirja.
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Tekmovalci bodo na turnirju igrali s svojo športno opremo (lopar, športni
copati in oprema), v kolikor kdor loparja ne bo imel, mu ga bo priskrbel
organizator.
Sistem igranja bo odvisen od števila prijavljenih posameznikov.
Maksimalno število igralcev na turnirju je 16.
12. Način prijave:
13. Prijavnina:
14. Nagrade in
priznanja:
15. Dodatne
informacije:

Spletna prijavnica.
Dogodek je brezplačen.
Medalje za najboljše tri igralce in praktične nagrade.
(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma in ure
posameznih tekem v primeru obrazložljivi okoliščin.
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi turnirja v primeru
premajhnega števila prijavljenih IGRALCEV.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane
predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev.
(4) Podatki o zmagovalcih posameznih tekmovalnih dni bodo dostopni na
spletni strani zveze v 24-ih urah po zaključku tekmovanja.
(5) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!
(6) Dodatne informacije: Jan Sredenšek,
jan.sredensek@zdravazabava.com, 031-283-418
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