
KK PIVKA,  KK PROTEUS POSTOJNA in KK BREST CERKNICA 

RAZPISUJEJO 

1.Finalni turnir NOTRANJSKA OPEN 2020NOTRANJSKA OPEN 2020NOTRANJSKA OPEN 2020NOTRANJSKA OPEN 2020    

v  PIVKI, dne  27.4.2020 ob 10.uriv  PIVKI, dne  27.4.2020 ob 10.uriv  PIVKI, dne  27.4.2020 ob 10.uriv  PIVKI, dne  27.4.2020 ob 10.uri    

Pogoj za nastop je udeležba na vseh treh letošnjih turnirjih v OTS Notranjska: 
24. POKAL PIVKE 2020  // od 30.3.2020 do 25.4.2020  (povezava razpis) 
37. POKAL POSTOJNE 2020 // od 1.4.2020 do 24.4.2020  (povezava razpis) 
52. GROMOV MEMORIAL 2020 // od  02.04.  do 25.04.2020  (povezava razpis) 
 

Na moški finalni turnir se uvrsti 16 igralcev: 13 najboljših tekmovalcev po 
seštevku treh najboljših nastopov – po enega iz vsakega turnirja; ter po en 
predstavnik iz treh klubov organizatorjev (najvišje uvrščen izven finala). 
 
Na finalni turnir žensk se uvrsti 8 igralk: 5 najboljših tekmovalk po seštevku 
treh najboljših nastopov – po enega iz vsakega turnirja; ter po en predstavnik iz 
treh klubov organizatorjev (najvišje uvrščena izven finala). 

Finalni turnir se odigra na izločanje; igralec proti igralcu. V vsakem krogu 
izločanja se igra 1 x 60metov (2 seta po 30metov kombinirano 15 polno /                    
15 čiščenje). Po 1.setu igralca zamenjata stezi. V primeru neodločenega rezultata 
se za set točko odigra 1 met na polno. Zmagovalec dvoboja je boljši po set točkah; 
v primeru rezultata 1:1 v setih, se zmagovalca določi s tremi dodatnimi meti na 
polno do končne odločitve.       Finalni turnir se izvede Z ŽREBOM tekmovalnih 
parov, brez upoštevanja skupnega vrstnega reda iz predhodnih turnirjev!   
Štartnine ni, malica je! 

NAGRADE***:                            MOŠKI             ŽENSKE 
                                   1.mesto:        550 €                  300 € 
                      Finale (2.mesto):       350 €                  200 € 
        Polfinale (3. in 4. mesto):       150 €                  100 € 
Četrtfinale (od 5. do 8.mesta):         50 €                     / 
*** IzplačIlo denarnih nagrad po predpisih – z navedbo davčne številke in odvedenim davkom. 

 

Prijave na posamezen turnir v klubskih razpisih! Možnost prenočišč po 
ugodnejših cenah – informacije in povezave na klubskih straneh!     

                                                                                                  VABLJENI! VABLJENI! VABLJENI! VABLJENI!                         


