M ednarodni turnir v M ali odbojki Pokal Savinjske Doline

V soboto 21. 4. 2018, organizirata Odbojkarski klub Aliansa in Odbojkarski
klub Sip Šempeter – 4. Mednarodni turnir v MALI ODBOJKI za deklice in
fante letnik 2005 in mlajše.
K ategorija, konkurenca:
●
●

Deklice in fantje U-13, letnik 2005 in mlajši (brez možnosti starejših)
Klubi, reprezentance regij, mest …

Datum in kraj:
●
●

21. April 2018
Športna dvorana Šempeter v Savinjski dolini, Športna dvorana Prebold, Športna dvorana
Braslovče, Športna dvorana Griže

Pravila:
●

Igra se po pravilih Odbojkarske zveze Slovenije - mala odbojka –» PRILOGA«

Sistem tekm ovanja:
●

●
●
●

Tekmovanje bo potekalo po skupinah na dva dobljena niza. V primeru da je rezultat 1:1
se igra tretji niz do 15 točke.
Za sojenje poskrbi organizator, višina mreže je 210 cm pri deklicah in fantih.
Turnir se bo igral na 8 - 10 igriščih
Turnir se odigra ob udeležbi minimalno 8 ekip v vsaki konkurenci, največje skupno število
ekip je 32 na konkurenco

R azpored:
●
●
●

Začetek turnirja ob 8.30 – Skupinski del
Kosilo 12.00 – 15.00 (jedilnica OŠ Šempeter).
Podelitev nagrad ekipam in posameznikom ob 19. uri.

Ponudba:

Organizator zagotovi v ceni kotizacije na igralca/ko:
● Jubilejni spominek za vsakega udeleženca
● Pijača in prigrizki (pecivo, sadje, krofi) med tekmovanjem
● Kosilo za vse udeležence
● VIP prostor za trenerje
● Pokale in medalje za najboljše
● Praktične nagrade za najboljšega igralca in igralko

Cena:

●

Kotizacija 10€/na igralca(ko) ekipe. Trener ekipe ima KOSILO brezplačno!

Prijave do 20. 3. 2018- telefonsko številko 031 847 212 (Sebastjan) ali na mail:
scilensek@gm ail.com in benovolley@gm ail.com
Plačila se izvedejo na prizorišču pred začetkom turnirja ali na TRR do 20. 4. 2018.

Vabljeni v Spodnjo Savinjsko Dolino !!!
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Posebna navodila igralcem, trenerjem:
•
Igralci naj se držijo načel fair-play tako na in ob igrišču.
•
Trenerji, predstavniki moštev podajo spisek z igralci in poravnajo kotizacijo pred začetkom
turnirja.
•

Igralci in trenerji sproti skrbijo za red in čistočo v dvorani in jedilnici.

•

Igralci in trenerji se držijo navodil organizatorja ter terminskih planov (tekme, kosilo).

•

Vsi udeleženci so odgovorni za svojo lastnino in dragocene stvari (denarnice, ure, mobiteli, …).

