PRIREJA

MEDNARODNI BALINARSKI
TURNIR ČETVORK

SLOVENIJA OPEN 2017
BALINARSKA DVORANA KRIM

2. in 3. DECEMBER 2017
Denarne nagrade:
1. mesto 1000 EUR
2. mesto 500 EUR
½ finale
250 EUR

PRIJAVE DO 17.11.2017
ŽREB 24.11.2017

PROGRAM
Sobota 2. december 2017
(program je okviren, organizator si jemlje pravico, da ga modificira glede
na število prijavljenih ekip)
9.00 – 10.30 tekmovanje po skupinah 1. krog
10.45 – 12.15 tekmovanje po skupinah 2. krog
Kosilo zmagovalci
12.30 – 14.00 tekmovanje po skupinah 3. krog (poraženci)
Kosilo poraženci
14.15 – 15.45 tekmovanje po skupinah 4. krog (zmagovalci)
16.00 – 17.30 tekmovanje po skupinah repasaž
17.45 – 19.15 razigravanje za 4 finaliste
19.30

Večerja

Nedelja 3. december 2017
Na izpadanje :
10.00 – 12.30 ¼ finala
12.00 – otvoritvena svečanost
12.45 Kosilo:
14.00 – ekshibicijska štafeta
14.30 – 16.30 ½ finala
16.45 – 18.45 finale
19.00 podelitev nagrad in priznanj
19.30 večerja

TEHNIČNA DOLOČILA:
-

Igra se po pravilih MTP.

-

Igralni čas : sobotne kvalifikacije 90 minut / nedelja 120 minut.

-

Ekipo sestavlja pet igralcev (4 + 1 rezerva).

-

Dovoljuje se 1 menjava na tekmo.

-

Ekipa nastopa v enakih oblačilih.

-

V tekmah kjer nastopajo ženske, se igra na igriščih za ženske

-

Prijave so proste (v ekipi so lahko igralci različnih klubov).

-

Prvi dan tekmovanja so kvalifikacije za nedeljski zaključni del.

-

Štiri najboljše ekipe sobotnih kvalifikacij se uvrstijo v nedeljski ¼
finale.

-

Ekipe Slovenija, Francija, Italija in Hrvaška so s strani
organizatorja uvrščene direktno v ¼ finale (so nosilci in se ne
morejo srečati med sabo že v ¼ finalu).

-

Pare ¼ finala se dobi z žrebom štirih ekip iz kvalifikacij in nosilcev.

-

Brezplačno kosilo in večerja za udeležence.

-

Prijavnine ni.

-

Nagrade:
o 1. mesto - 1.000 EUR
o 2. mesto – 500 EUR
o 3. in 4. mesto – 250 EUR

