
      

Badminton klub Ljubljana, Dolgi most 6a, 1000 Ljubljana, gsm: 041 323 966, tel: 01/ 242 75 36, faks: 01/ 242 75 32 
www.badminton-ljubljana.si, e-pošta: info@badminton-ljubljana.si 

 

MASTERS REKREATIVNE TRUMP LIGE v 

BADMINTONU 2010-11 
 

Organizator:   Badminton klub LJUBLJANA in ŠC Dolgi most 

 

Vodja tekmovanja :       GAŠPER BATIS  041 323 966, recepcija 031 613 313 

 

Kraj tekmovanja:   ŠPORTNI CENTER DOLGI MOST, Dolgi most 6a, Ljubljana 

 

Čas tekmovanja:  Sobota, 14. maj 2011 ob 10.00 uri 

 

Discipline:    moški in ženske posamezno     - začetek ob 10. uri 

   moške in ženske dvojice          -  začetek ob 12.30 uri 

    mešane dvojice                         -  začetek ob 15. uri 

   moški posamezno – PLASTIKA  -  začetek ob 15. uri 

  

Tekmovalni sistem:            dvojice: najprej v skupinah, v nadaljevanju polfinale in finale v  

              enojnem K.O. oz. odvisno od števila prijav. 

     Vse tekme se igrajo na dva dobljena seta do 21.  

 

         posamezno: najprej v skupinah en set do 21. V nadaljevanju prva  

          dva iz skupine v enojni K.O. za mesta od 1.–16. tretji in četrti v    

          skupini pa v enojni K.O. za mesta od 17.-32. 

          Tu se igra na dva dobljena seta do 11. 

          PLASTIKA najprej v skupinah en set do 21. V nadaljevanju vsi 

          v enojni K.O. Tu se igra na dva dobljena seta do 11. 

 

Uradne žogice:           pernate TRUMP,  MAESTRAL ali LI-NING 

 

Nagrade:            medalje in praktične nagrade pokroviteljev turnirja za  

             najboljše na turnirju in končni TRUMP jakostni lestvici 

 

Igralnina:   Posamezno 10 €,  

Dvojice   5 € po igralcu 

V prijavnino je vključena tudi hrana (obrok na pikniku) 
 

Način in rok prijav:  ustne prijave na dan tekmovanja najkasneje 15 min. pred  

    začetkom turnirja oz. posamezne discipline ali po e-pošti na 

   info@badminton-ljubljana.si ali jaka@sc-dolgimost.com 

 

Opombe:                            Na piknik so vabljeni tudi vsi, ki se turnirja ne bodo udeležili! 

         Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev 

         in izgubljene predmete. 

 

Informacije:   GAŠPER BATIS – 041 323 966, info@badminton-ljubljana.si 

    JAKA PERPAR  - 031 613 313, jaka@sc-dolgimost.com 
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