
                                   
 

 

R A Z P I S 

Rekreativnega badmintonskega turnirja 

LENDAVA OPEN 2017 
 

Organizator :  Badmintonski klub MLADOST LENDAVA 

 

Kraj :  Športna dvorana Dvojezične srednje šole Lendava (8 igrišč) , Kolodvorska ulica 2e 

 

Čas tekmovanja :  nedelja, 26. februar 2017, ob 9.00 uri 

 

Vodstvo tekmovanja: Nejc Šendlinger, Mitja Sekereš, Peter Paller, Boštjan Hac, Jasmina Orban 

 

Vrhovni sodnik:          Sandi Török 
 

Discipline:                 -skupina ELITE (tekmovalci in bivši tekmovalci) , samo MS 

                                       -skupina A (boljši rekreativci), vse discipline  

                                       -skupina B (rekreativci), vse discipline 

                                       -skupina C ( rekreativci, ki igrajo badminton manj kot tri leta), vse discipline 

                                       Opombe: skupine A, B in C štejejo za TRUMP lestvico za Grand Prix točke  ,                               

                                       Organizator si pridržuje pravico do združevanja skupin, v primeru premajhnega števila  

                                       prijavljenih         

  . 

Udeleženci:                   Skupina ELITE : brez omejitev, skupine A, B in C : vsi rekreativni igralci 

 

Sistem tekmovanja:    Kvalifikacije: po skupinah z najmanj štirimi igralci, s čimer so vsakemu igralcu  

                                       zagotovljene najmanj tri tekme 

                                       Glavni turnir: napredujeta prva igralca (para) iz vsake skupine, kjer se igra po sistemu       

                                       enojnega KO. 

                                       Tolažilni turnir: odvisno od števila prijavljenih in razporeda igranja 

                                       Pravila igranja: igra se s peresnimi žogami po pravilih BWF, na dva dobljena niza do  

                                       21 (predkola in tolažilni turnir do 15). 

 

Uradne žoge:  TRUMP ali uradne žoge iz Ballpoola 2016/2017 

 

Nagrade :  Prvi trije uvrščeni v vsaki disciplini in kategoriji dobijo medalje ter praktične nagrade 

 

Prijave :  -do 23.2.2017 do 24.00 ure  na naslov: sasapahor@gmail.com     

                                        -elektronske prijave: http://www.badminton-zveza.si/eprijava/rekreacija/ 

 
  

Prijavnina :   posamezno :  12 € / igralca,-ko ; dvojice : 7 €/ igralca,-ko 

   

Dodatne informacije:  na www.mladost.si  in Bojan Sekereš, mob. 041 616 376, sekere.bojan@siol.net  

                                      ali Saša Pahor , mob.  051 380 159 ,  sasapahor@gmail.com 

      

Ostalo :                        Organizator ne odgovarja za izgubljene ali ukradene stvari ter za poškodbe  

   igralcev in igralk. Udeleženci so dolžni upoštevati  navodila organizatorja. 
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