Mladinsko društvo Strehovci vas vabi na 4. turnir odbojke na mivki za pokal Strehovec 2013 in
prijetno druženje. Turnir bo potekal v MEŠANIH TROJKAH, po turnirju družabno srečanje z glasbo!
Zaželeno je da ekipe s sabo pripeljete spremljevalno skupino.

Pripeljite svojo ekipo ali nas pridite pogledat
in se zabavajte z nami!
Poskrbljeno je za šotor, dobro hrano z žara kuharskega mojstra SPAČEK BAR iz Murske Sobote,
hladno osvežilno pijačo, dobro glasbo DJ.a, skupaj z vami bomo ustvarili odlično vzdušje!
LETOS PRVIČ ORGANIZIRAMO TURNIR V DVEH DNEVIH, PRVI DAN V SOBOTO 29.6 BO POPOLNOMA
REKREATIVNI TURNIR, S PRAKTIČNIMI NAGRADAMI. DRUGI DAN TURNIRJA PA JE PREDVIDENI
DENARNI SKLAD 600EUR.
1. ČAS IN KRAJ TURNIRJA
Prireditev se bo odvijala v soboto in nedeljo, 29 – 30.6.2013 s pričetkom ob 9. uri, na igrišču za
odbojko na mivki v STREHOVCIH (Strehovci hiš. štev. 1).
2. PREDVIDENI URNIK:
Prijave do 8.30h
ob 8.45 uri žrebanje in sestanek,
ob 9.00 uri otvoritev in začetek turnirja,
po končanem turnirju predvidoma ob 19h, sledi razglasitev rezultatov in prijetno druženje.
3. PRIJAVE EKIP:
Prijave na turnir so možne:
preko elektronskega naslova: leon.casar@gmail.com
na turnirju bo lahko sodelovalo največ 12 ekip, zato bomo sprejeli le prvih 12 prijavljenih ekip!!
Prijavnina znaša:
- Prvi dan 7 € na igralca in vsebuje malico in pijačo!
- Drugi dan 12 € na igralca in vsebuje malico in pijačo!
Prijava more vsebovati:
- IME EKIPE
- POIMENSKI SEZNAM 4 TEKMOVALCEV + morebitne dodatne rezerve.
- VODJO EKIPE, GSM IN E-NALSOV kamor zelite prejeti obvestila!
Ko dobimo vašo prijavo, na naš email, vam pošljemo prijavnico za turnir katero izpolnjeno prinesete s
sabo na dan turnirja!
4. EKIPE
PRVI DAN:
Pravico nastopa imajo vsi rekreativni igralci ali upokojeni že kdaj registrirani igralci, igralec se tudi
izkaže pred turnirjem z osebno iskaznico, Ekipo sestavljajo trije igralci na igrišču (mešane trojke, v
ekipi mora biti vsaj eno dekle oz. fant) + ena rezerva. V ekipi, ki je na igrišču, morata biti ves čas
prisotna oba spola (2 fanta - 1 dekle oz. 1 fant - 2 dekleti). Nedovoljeno je, da so v ekipi na igrišču

istočasno prisotni 3 fantje oz. 3 dekleta. V kolikor ima katera od ekip žensko, ki je registrirana in
aktivna igralka, začne posledično nasprotna ekipa vsaki set s točko prednosti!
Vsaka ekipa lahko ima več rezerv ali je sploh nima. V kolikor ima ekipa več kot eno rezervo, jih lahko
prijavi tudi še tik pred samim turnirjem in je prijavnina za dodatno rezervo 7 EUR po osebi!
DRUGI DAN:
Pravico nastopa imajo vsi igralci, tudi aktivni registrirani igralci katerekoli od lig odbojke na mivki.
Ekipo sestavljajo trije igralci na igrišču (mešane trojke, v ekipi mora biti vsaj eno dekle oz. fant) + ena
rezerva. V ekipi, ki je na igrišču, morata biti ves čas prisotna oba spola (2 fanta - 1 dekle oz. 1 fant - 2
dekleti). Nedovoljeno je, da so v ekipi na igrišču istočasno prisotni 3 fantje oz. 3 dekleta. V kolikor ima
katera od ekip igralca, ki je registriran in aktiven igralec, začne posledično nasprotna ekipa vsaki set s
točko prednosti!
Vsaka ekipa lahko ima več rezerv, ali je sploh nima. V kolikor ima ekipa več kot eno rezervo, jih lahko
prijavi tudi še tik pred samim turnirjem in je prijavnina za dodatno rezervo 7 EUR po osebi!

5. PRAVILA:
- igra poteka po mednarodnih pravilih odbojke na mivki
http://www.mivka.si/o-odbojki-na-mivki/pravila/
- Sprejem servisa ali udarca ni dovoljen s prsti, niti žoga, podana s prsti ne sme preiti v nasprotnikovo
stran igrišča.
- Igralci si sodijo sami, v primeru nestrinjanja odloči vodstvo turnirja.
- Udeleženci so dolžni spoštovati navodila organizatorja glede
poteka tekmovanja.
6. KONČNE DOLOČBE
- Organizator tekmovanja si pridržuje pravico. Pravila spremeniti ali dopolnili. Vsem
udeležencem tekmovanja se spremenjena pravila ali dopolnitve izročijo pred začetkom
tekmovanja
- Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev.
- Organizator ne more odgovarjati za garderobo udeležencev.
- Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in odškodninske zahtevke
- Ekipe, ki bodo osvojile 1, 2, 3. mesto bodo prejele pokale in lepe nagrade!

Morebitne dodatne informacije dobite na številki 031-202-321 (Leon Casar)

Vljudno vabljeni!

