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Balkan cup je nastal z združenjem moči treh držav na območju 
Balkana – Slovenije, Hrvaške in Srbije. Za naslove najboljših se 

tekmovalci borijo vsako leto na treh turnirjih. Prvi letošnji turnir bo v 
Sloveniji, sledita turnirja na Hrvaškem in v Srbiji. Vas zanima kdo 

bo najboljši? Vabljeni na prvi letošnji Balkan cup v Velenje!
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Pravila

Turnir bo organiziran v skladu z veljavnim ITSF pravilnikom: 
http://www.tablesoccer.org/page/rules.

Za vse udeležence je obvezna športna oprema v skladu z veljavnim ITSF kodeksom oblačenja: 
http://www.table-soccer.org/page/dresscode.

Mize

Turnir bo potekal na dvanajstih Roberto sport 
Top speed mizah, ki so uradno priznane s strani 
Mednarodne zveze namiznega nogometa ITSF.

http://www.tablesoccer.org/page/rules
http://www.table-soccer.org/page/dresscode
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DISCIPLINE UPRAVIČENOST IGRALNI SISTEM PRIJAVNINA 
MOŠKI

PRIJAVNINA 
ŽENSKE

ODPRTO POSAMIČNO
ODPRTE DVOJICE

vsi tekmovalci kvalifikacije (švicarski sistem, 
min. 60% napreduje v 
eliminacijo) + enojna 

eliminacija

7 € 5 €

ŽENSKE POSAMIČNO
ŽENSKE DVOJICE

ženske odvisno od števila 
prijavljenih

/ 3 €

JUNIOR POSAMIČNO
JUNIOR DVOJICE

igralci rojeni 1999 ali kasneje odvisno od števila 
prijavljenih

3 € 3 €

SENIOR POSAMIČNO
SENIOR DVOJICE

igralci rojeni 1967 ali prej odvisno od števila 
prijavljenih

3 € 3 €

SPEEDBALL DVOJICE vsi tekmovalci repasaž (best of 3) 5 € 3 €

LUCKY LOOSER vsi prosti tekmovalci odvisno od števila 
prijavljenih

3 € 3 €

DYP DVOJICE*
MEŠANE DVOJICE*

vsi tekmovalci repasaž (best of 3) 3 € 3 €

BALKAN NATIONS
tekmovalce izberejo trenerji prijateljske reprezentančne 

tekme
/ /

* Igralci, ki igrajo mešane dvojice, ne morejo igrati DYP.
** Organizator si pridržuje pravico do spremembe igralnega sistema glede na število prijavljenih 
tekmovalcev.

Tournament fee oz. vstopna pristojbina (vključno s sodniško pristojbino) znaša 10 €. Za igralce, ki bodo 
igrali samo v petek, pa znaša 5 €. Vsi igralci, ki se želijo turnirja udeležiti, morajo imeti veljavno ITSF ali 
ZNNS licenco.
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Prijave za odprta in ženska tekmovanja se zaključijo 30 min pred predvidenim začetkom tekmovanja. 
Prijave za speedball, mešane dvojice in DYP pa se zaključijo 15 min predvidenim začetkom tekmovanja. 

Kasnejše prijave ne bodo mogoče.

Nagradni sklad sestoji iz 75 % denarja zbranega s prijavninami, poleg denarnih nagrad pa bodo najboljši 
prejeli pokale oziroma medalje. Nagrade za Odprto posamično in dvojice: 1. mesto (40 %), 2. mesto (25 %), 3. 
mesto (15 %), 4. mesto (10 %), 5. do 8. mesto (2, 5%). Nagrade za ostala tekmovanja: 1. mesto (50 %), 2. mesto 

(30 %), 3. mesto (20 %).

                                                  URNIK

PETEK, 16. 6. 2017
15. 00 – Odprtje dvorane
17. 00 – Mešane dvojice / DYP za ostale
19. 00 – Speedball dvojice

NEDELJA, 18. 6. 2017
9. 00   – Zajtrk
10. 00 – Eliminacija Odprto posamično
11. 00 – Ženske/Junior/Senior dvojice/           
              Lucky Looser za izpadle (posamično)
13. 00 – Kosilo
14. 00 – Nadaljevanje tekem
16. 00 - Podelitev

TEKMOVANJA

SOBOTA, 17. 6. 2017
8. 00 – Zajtrk
9. 00 – Kvalifikacija Odprto posamično
12. 00 – Kosilo
13. 00 – Otvoritvena slovesnost
13. 30 – Kvalifikacija Odprto dvojice
16. 30 – Eliminacija Odprto dvojice
17. 30 – Lucky Looser za izpadle (dvojice)
18. 30 – Ženske/Junior/Senior posamično
20. 30 – Balkan Nations
22.00 –  Zaključek tekmovanja in odhod na 

      Players party
23.00 – Podelitev za zaključene discipline    
             na Players partyu
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Turnir in prenočišča bodo tokrat na 
isti lokaciji – v Mladinskem hotelu 
Velenje.

Naslov: Efenkova cesta 61a, 3320 
Velenje

LOKACIJA TURNIRJA IN PRENOČIŠČ

Paket 1: 2x polni penzion in spanje – 60 €
Paket 2: 1x polni penzion in spanje – 30 €
Paket 3: 1x nočitev in pol penzion (zajtrk + večerja) – 25 €
Paket 4: 1x nočitev – 16 €
 
Vse, ki boste koristili spanje in hrano v Mladinskem hotelu Velenje, prosimo, da do 9. 6. 2017, javite kateri 
paket boste koristili na: kotnik.tamara@gmail.com. Izbrani paket plačate na recepciji hotela ob prihodu.

mailto:kotnik.tamara@gmail.com
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