
        
 

    
  

15. BIT OPEN GP 2016 
 

ORGANIZATOR:   Badminton klub BIT  
Litijska cesta 57 
1000 Ljubljana 

VODJA TEKMOVANJA: Tadej Šeme (041/370-730) , Klemen Korenčič (041/875-406) 

KRAJ TEKMOVANJA: BIT Center Hotel Ljubljana 
Litijska cesta 57 – Štepanjsko naselje 
1000 Ljubljana 
tel. Št. 01/548-00-55 
https://www.bit-center.net 

ČAS TEKMOVANJA: Sobota, 3.12.2016 od 9:30 ure dalje 

DISCIPLINE:  moške in ženske dvojice A in B ob 9:30 uri 
  mešane dvojice A in B  ob cca. 12:30 uri 
  moški in ženske posamezno A in B ob cca. 15:00 uri 

NAČIN IN ROK PRIJAV:    pisne prijave sprejemamo na klemen.korencic@gmail.com 
 do vključno 1.12.2016 do 24h 

TEKMOVALNI SISTEM: Predtekmovanje po skupinah (Round Robin, 2 dobljena seta do 15) 
izločilni boji – enojni k.o. (polfinale in finale, 2 dobljena seta do 21) 

ŽOGICE: Peresne žogice poljubnega proizvajalca. Na samem turnirju možnost nakupa 
Babolat žogic po ugodnih cenah 

NAGRADE: praktične nagrade in medalje za prva tri mesta 

IGRALNINA: Posamezno 12€ (dvanajst) 
dvojice in mešane dvojice 6€ (šest) na osebo 

HOTEL: V času turnirja (pred in/ali po turnirju) imajo vsi tekmovalci možnost prenočitve 
v Bit Center Hotelu po znižanih cenah: 
 dvoposteljna soba z zajtrkom = 23,00€ + 1,26€ tt 
 troposteljna soba z zajtrkom (zakonsko ležišče in pograd) = 17,00 € + 1,26€ tt  
 postelja v hostlu z zajtrkom je 15,00€ + 0,63€ tt 
Nočitve lahko rezervirate na hotel@bit-center.net, za uveljavljanje turnirskega 
popusta navedite promocijsko kodo: Bit Open 2016. Ponudba veljavna do 
zapolnitve mest v hotelu. 

OPOMBE: Prihod v dvorano vsaj 15 minut pred pričetkom turnirja 
Vsi udeleženci morajo biti člani BZS. Brezplačna včlanitev možna na turnirju. 
V primeru majhnega števila prijav si organizator pridržuje pravico do združitve 
kategorij, ter razvrščanje igralcev v ustrezne kategorije po lastni presoji. 
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev 
V času turnirja imajo vsi igralci in obiskovalci v času turnirja promocijske cene v 
BIT Lounge-u 
Turnir šteje za lestvico GRAND PRIX TRUMP in LBL!!! 
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