
 

  

 

 

 
 

 

 

Balkan Cup tvorijo trije turnirji serije ITSF Pro Tour: prvi bo sedaj odigran v 

Sloveniji, drugi na Hrvaškem, tretji pa v Srbiji. Pri organizaciji Balkan Cupa so moči 

združile slovenska, hrvaška in srbska zveza namiznega nogometa, da bi priredile 

izjemen svetovno prepoznaven dogodek 

 

   

Zveza namiznega nogometa Slovenije in ŠKD Bela 

tema iz Kopra ponosno predstavljata mednarodni 

ITSF ProTour v namiznem nogometu: 

 

 

Koper, Slovenija, 26. - 38. avgust 2016  

 

 



Discipline, upravičenost in igralni sistem 

Odprto posamično 

Odprto dvojice 
Vsi. 

Kvalifikacije (švicarski sistem, min 60 % 

napreduje v eliminacijo) 

+ Enojna eliminacija. 

Ženske posamično 

Ženske dvojice 

Samo 

ženske. 
Odvisno od števila prijavljenih. 

Junior posamično 

Junior dvojice 

Igralci, 

rojeni 1998 

ali kasneje. 

Odvisno od števila prijavljenih. 

Senior posamično 

Senior dvojice 

Igralci, 

rojeni 1966 

ali prej. 

Odvisno od števila prijavljenih. 

Speedball* Vsi. Repasažni sistem (na 2 dobljena seta od 3). 

Mešane dvojice** Vsi. Kvalifikacije + Enojna eliminacija. 

DYP** Vsi. Repasažni sistem (na 2 dobljena seta od 3). 

Balkan Nations 

SLO / CRO 

/ SRB / BUL 

igralci po 

izbiri 

trenerjev. 

Prijateljske reprezentančne tekme. 

* Speedball: Zanimiva disciplina za vse mojstre stare šole. Več na: http://www.table-

soccer.org/page/speed-ball-rules  

** Igralci, ki igrajo mešane dvojice, ne morejo igrati DYP. 

*** Organizator si pridržuje pravico do spremembe igralnega sistema glede na število 

prijavljenih tekmovalcev. 

 

Prijavnine 

 Odprto Junior Ženske Senior DYP Mešane d. Speedball 

Vsi 

7€ 

- - - 

3€ 3€ 

5€ 
Senior - - 3€ 

Ženske 5€ - 3€ - 
3€ 

Junior 4€ 3€ - - 

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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Urnik 

Prijave za odprta, ženska, junior in senior tekmovanja se zaključijo 30 min pred 

predvidenim začetkom tekmovanja. Prijave za speedball, mešane dvojice in DYP 

pa se zaključijo 15 min pred predvidenim začetkom tekmovanja. Kasnejše prijave 

ne bodo mogoče. 

Nagrade 

Nagradni sklad sestoji iz 75 % denarja zbranega s prijavninami, poleg denarnih 

nagrad pa bodo najboljši prejeli pokale oziroma medalje. Sistem razdelitve 

nagradnega sklada: 

 Odprto pos. in dv. Ostala tekmovanja 

1. 1. mesto  40 % 50 % 

2. 2. mesto  25 % 30 % 

3. 3. mesto  15 % 20 % 

4. 4. mesto  10 % - 

5. 5. do 8. mesto  2, 5 % - 

Mize 

Turnir bo organiziran na najmanj 8 mizah Roberto Sport Top Speed. 

Petek, 26. avgust 

15:00 –  Odprtje dvorane 

16:30 – Mešane dvojice  

16:30 – DYP  

19:00 – Speedball 

 

Sobota, 27. avgust 

08:00 – Odprtje dvorane 

09:00 – Kvalifikacije Odprto pos. 

12:00 – Odmor za kosilo 

13:00 – Otvoritvena slovesnost 

13:30 – Kvalifikacije Odprto dvojice 

16:00 – Balkan Nations 

17:00 – Eliminacija Odprto dvojice 

19:00 – Ženske, Junior, Senior pos. 

19:00 – Amateur Cup 

22:00 – Players' Party 

Nedelja, 28. avgust 

09:00 – Odprtje dvorane 

10:00 – Eliminacija Odprto posamično 

11:00 – Ženske, Junior, Senior dvojice 

16:00 – Podelitvena slovesnost 

 



Pravila 

Turnir bo organiziran v skladu z veljavnim ITSF pravilnikom: http://www.table-

soccer.org/page/rules. Za vse udeležence bo obvezna športna oprema v skladu z 

veljavnim ITSF kodeksom oblačenja: http://www.table-soccer.org/page/dress-

code. 

Lokacija 

Center mladih Koper (Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper – SI) 

Prenočišča 

Dijaški in študentski dom Koper (Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper – SI) 

Posebna ponudba za rezervacije prenočišč le 5 minut hoda od prizorišča, ki velja 

le do 15. 8. 2016: 

Dvojna ali trojna soba za 16 € / noč / osebo (vključno z zajtrkom) 

Za rezervacije pišite Davidu Preslu: presld@gmail.com 

 

 

Zemljevid Kopra – turnir bo na Gregorčičevi ulici, prenočišča pa na Cankarjevi ulici.  

Več informacij 

Zveza namiznega nogometa Slovenije: info@namizninogomet.si 

Facebook: Zveza namiznega nogometa Slovenije in Škd Bela Tema 

FB dogodek: https://www.facebook.com/events/638177279668784/ 
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