
BALKAN CUP - LIGA PRVAKOV 

Liga prvakov je posebna ekipna disciplina Balkan Cup-a, ki se bo odigrala po 3. turnirju 

(v nedeljo) tekmovanja v Srbiji. Med sabo se bodo pomerile ekipe najboljših igralcev 

tekmovanja. 

KAKO SE KVALIFICIRATI? 

Na vsakem turnirju se organizirajo discipline Odprto posamično in Odprto dvojice. 

Skupna lestvica »Open Combined« vsota pridobljenih točk v teh dveh disciplinah na vseh 

treh turnirjih skupaj je lestvica Balkan Cup-a. 

Točke se za posamično disciplino delijo po sledečem ključu: 

Mesto 1. 2. 3. 4. 5.-8. 9.-16. 17.-32 33.-64. 65.-
128. 

Točke 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

V Ligo prvakov se kvalificirajo: 

 Prvi štirje igralci iz lestvice Balkan Cup-a – Nosilci Lige. 

 Če kateri izmed štirih nosilcev lige odkloni to vlogo, dobi možnost izbora peti, nato 

šesti … igralec, dokler ne zapolnimo kvote štirih nosilcev. 

 V primeru, da med nosilci ni predstavnika iz posamične države (Slo, Hrv, Srb), se 

v Ligo prvakov, kot nosilec, uvrsti še najboljši predstavnik iz te države, tako je 

lahko število igralcev, delegiranih za ligo prvakov 4, 5, 6 ali 7. 

 Vsi igralci, ki jih so odigrali vsaj dva turnirja Balkan Cup-a (natopili vsaj v eni 

disciplini med Odprto posamično in Odprto dvojice) in so bili izbrani s strani 

nosilca, da predstavljajo njegovo ekipo. 

KAKŠEN JE SISTEM TEKMOVANJA? 

Vsi nosilci lige prvakov morajo sestaviti svojo ekipo iz štirih igralcev, pri čemer morajo 

biti v ekipo izbrani samo igralci, ki so nastopili vsaj na dveh turnirjih Balkan Cup-a (vsaj v 

eni disciplini Odprto posamično ali Odprto dvojice).  

Tekma med dvema ekipama se odigra v 5 setih (set se odigra do 5 zadetkov, brez 

zahteve po dodatni gol razliki): 

 Set1 – 1. Dvojica 

 Set2 – 2. Dvojica 

 Set3 – Posamično iz 1.Para 

 Set4 – Posamično iz 2.Para 

 Set5 – Dvojica, ki ni igrala posamično 

Ekipa, ki zmaga tri sete je zmagala dvoboj. Sistem igre med ekipami je Single 

elimination. Mesta 1-4 se žrebajo med nosilci. Ekipe z Wild-cardom (če bodo) se 

razvrstijo od 5-7. 

KAKŠNA JE NAGRADA? 

Zmagovalna ekipa lige prvakov dobi 1 x Roberto Sport Adrenaline 


