
                                                                                                                                                                      

 

 
Sport.Zone open 2020 
Osnovne informacije 

NASLOV DOGODKA Sport.Zone open 2020 
KATEGORIJA moški in ženske 
PRIZORIŠČE Preddvor, Fitko center, Hrib 4a, 4205 Preddvor 
DATUM 12-14. junij 2020 
LOKALNI ORGANIZATOR Športno društvo Fitko 
ORGANIZACIJSKI 
ODBOR 

Direktor tekmovanja: Sašo Rop 
Vodja tekmovanja: Sašo Rop 
Vodja logistike: Anže Perčič 
Sodnik delegat: Anton Pevc 

KVALIFIKACIJE Kvalifikacije bodo v petek 12.6.2020 v  Preddvoru. 
RAZPORED  in SISTEM 
TEKMOVANJA 
 

Petek 12.6. 2020 ob 15:00 uri 
- KVALIFIKACIJE: enojna eliminacija – napredujejo 4 ekipe 

Sobota 13.6. 2020 ob 9:30 uri 
- GLAVNI TURNIR (4 igrišča)) 
- MOŠKI – 4 skupine po 3 ekipe 
- ŽENSKE – 4 skupine po 3 ekipe 
- od 16:30 ¼ finala (2 igrišči) 

Nedelja 14.6. 2020 ob 10:00 uri: 
- Polfinala od 10:00 
- 3. mesto 15:00 in 16:00 (prenos na Šport TV) 
- finale 17:00 in 18:00 (prenos na Šport TV) 

Natančen razpored tekem bo objavljen na: odbojka.si in sport.zone. 
NAGRADNI SKLAD 
 (na kategorijo) 

2000€ v denarnih plus materialne nagradah/kategorijo: Skupaj 4000€+ bonitete. 
1. mesto - 1000€  v denarju+ praktične nagrade 
2. mesto – 500€ v denarju+ praktične nagrade 
3. mesto – 300€ v denarju+ praktične nagrade 
4. mesto – 200€ v denarju+ praktične nagrade 

 
SISTEM TOČKOVANJA Po pravilih OZS 
SISTEM TEKMOVANJA in 
ŠTEVILO EKIP 
 
 

Kvalifikacije: enojna eliminacija 
Napredovanje v glavni turnir: 4 ekipe v posamezni kategoriji 
Glavni turnir: 12 ekip – 4 skupine po 3 ekipe (moški in ženske) 
Ekipe na glavnem turnirju: 
- 6 ekip po točkah na dan 10.6.2020+2 x WC(OZS+organizator) 
- 4 ekipe iz kvalifikacij 

PRIJAVE; PRIJAVNINA, 
OSTALO: 
 

PRIJAVNINA: 35 EUR na ekipo/kvalifikacije 20€(+15€, če se uvrstijo). 
Vsi igralci na glavnem turnirju dobijo dres in večerjo v soboto v gostilni Bizjak. Prijave ekip 
so možne izključno preko spletne strani www.odbojka.si in sicer najkasneje do srede, dne 
10.6.2020 do 23:59 ure. 
Na turnirju bo tudi livestreaming tekem, ter prenos final. Za igralce smo organizirali ugodne 
cene prenočišč v bližini: 
- https://www.gostilnabizjak.si/glamping.php(38€/osebo v luksuznih 

glampih NZ) 
- http://www.logar.cc/ (30€/osebo NZ) 

 


