
ŠRD IDRIJA

1. Rekreativni turnir
Turnir se šteje za TRUMP lestvico

 
 

ORGANIZATOR: ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO IDRIJA
www.srd

VODSTVO in 
PRIJAVE: 

Miran Vihteli

KRAJ IN 
ZAČETEK 
TEKMOVANJA: 

TELOVADNICA GIMNAZIJE IDRIJA, 
Študentovska ulica 16,

sobota, 
ob 1
Zemljevid je tudi na internetu

ŠTEVILO IGRIŠČ 6 

NAČIN IN ROK 
PRIJAVE:         

Ustne prijave 
15 minut pred začetkom turnirja (
Pred p
in d

IGRALNINA: 
Posamezno:
Dvojice: 

DISCIPLINE: 

Moški posamezno
I. 

II. 
III. 

UDELEŽENCI: Vsi rekreativni igralci in tisti ki so na lestvici BZS uvrščeni višje 
od 35

SISTEM 
TEKMOVANJA: 

Sistem odvisen
vsaj dve tekmi!

ŽOGICE: Pernate

NAGRADE: Medalje
Med igralci bomo izžrebali kupone za 3 pizze.

UGODNOSTI: Možnost 

OPOMBE:  
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev.
Turnir se šteje za Trump lestvico

NAGRADE 
PRISPEVAJO: 

 

ŠRD IDRIJA  vabi na 
 

. Rekreativni turnir - 
Turnir se šteje za TRUMP lestvico 

ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO IDRIJA
www.srd-idrija.info 

Miran Vihtelič    041 427 862  (miran.vihtelic@siol.net)

TELOVADNICA GIMNAZIJE IDRIJA, 
Študentovska ulica 16, 

sobota, 27. novembra 2010
ob 14.00, dvojice ob 17:30
Zemljevid je tudi na internetu 

 
Ustne prijave na dan tekmovanja najkasneje 
15 minut pred začetkom turnirja (
red prijave za II. rekreativno začetno skupino 

in dvojice do petka 20h! 
Posamezno: 10€  
Dvojice: 5€  

Moški posamezno: 
 Rekreativna Trump liga (boljši 
 Rekreativna začetna skupina (slabši rekrea.)
 Moške dvojice (glej rok prijav)

Vsi rekreativni igralci in tisti ki so na lestvici BZS uvrščeni višje 
35 mesta in tekmovalke od vključno 15

Sistem odvisen od števila prijavljenih, vsak igra 
vsaj dve tekmi! (dvojni K.O. ali skupine

Pernate TRUMP in Maestral! 

Medalje za prva tri mesta in nagrade
Med igralci bomo izžrebali kupone za 3 pizze.
Možnost nakupa peresnih žogic TRUMP in loparjev.

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev.
Turnir se šteje za Trump lestvico (boljši rekreativci)

Maestral d.o.o. (uradni zastopnik za TRUMP
opremo) 

Pizzerija Rondel , 
žrebanju za 3 pizzi) 

 

 Idrija 

ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO IDRIJA 

miran.vihtelic@siol.net) 

TELOVADNICA GIMNAZIJE IDRIJA, 

2010  

, dvojice ob 17:30  

na dan tekmovanja najkasneje 
15 minut pred začetkom turnirja (13.40)  

rekreativno začetno skupino 

Rekreativna Trump liga (boljši rekreativci) 
Rekreativna začetna skupina (slabši rekrea.) 
Moške dvojice (glej rok prijav) 

Vsi rekreativni igralci in tisti ki so na lestvici BZS uvrščeni višje 
5. mesta  

od števila prijavljenih, vsak igra 
ali skupine) 

nagrade.  
Med igralci bomo izžrebali kupone za 3 pizze. 

loparjev. 

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev. 
(boljši rekreativci). 

(uradni zastopnik za TRUMP 

, Idrija  (vsi tekmovalci v 


