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INFORMACIJE št. 2: 

1. Plačilo kotizacij, spanja in prehrane: 

Prosimo vas, da kotizacijo, prenočišče in prehrano poravnate čimprej v glavni pisarni v Športni 
dvorani Planina. Ob plačilu bo možen tudi prevzem ekipnih kuponov za prehrano in spominskih 
majic za tekmovalce. Brez kuponov ne bo možno dobiti obrokov v restavraciji, zato vas prosimo, da 
za plačilo poskrbite pred odhodom na kosilo/večerjo. Tisti, ki igrate na igriščih v GFP, se lahko za 
plačilo in kupone ustavite na poti, saj je ŠD Planina povsem blizu restavracije Cantine Maria.  
 
 

2. Pomembne lokacije – zemljevidi in povezave: 

ŠD Planina – zemljevid 

Dvorana Gimnazije Franceta Prešerna (GFP) – zemljevid 

Dijaški in študentski dom Kranj (DŠD Kranj) – zemljevid 

Cantina Maria – zemljevid 

Spring Cup 2018 – spletna stran (spored, rezultati) 

 

3. Voda in sadje: 

Kljub temu, da je voda pitna, vam bomo na obeh lokacijah pripravili nekaj ustekleničene vode, ki se 

jo lahko vzame po potrebi. Prav tako bo v dvorani Gimnaziji Franceta Prešerna in v glavni pisarni ŠD 

Planina na voljo sveže sadje za tekmovalce in spremljevalce. Naprošamo vse, da odpadno embalažo 

in druge odpadke dajete v vreče/posode za smeti in da skrbite za čistočo na igriščih/prizoriščih.  

4. Prehrana: 

V restavraciji Cantina Maria, kakih 500 m stran od dvorane na Planini. Tam se boste javili z ekipnim 

kuponom, kjer bo napisano število obrokov vaše ekipe. Ekipe prihajajo skupaj na kosila/večerjo. Če 

kdo potrebuje brezglutensko prehrano, to pove ob vstopu v restavracijo. Za ekipe, ki so v dvoranah 

GFP, bomo imeli na voljo dodaten kombi, če bo potreben prevoz.  

Kosilo: od 12:30 do 17:00 
Večerja od 18:00 do 21:00 
Zemljevid: http://cantinamaria.si/kontakt/ 
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5. Garderobe: 

 
V garderobah bodo ekipe razporejene, tako kot igrajo v skupinskem delu, torej 3 ali 4 ekipe v 
garderobi, kar pomeni, da bo garderoba zgolj prostor za preoblačenje in ne za shranjevanje vseh 
oblek, čevljev... 
Ker so dvorane zadosti velike, si najdite prostor za torbe potem znotraj dvoran. 
Za odtujene stvari ne odgovarjamo. Razpored garderob je priložen. 
 

6. Sistem tekmovanja: 
 

Trenutni spored in skupine so v prilogi. Ker lahko tukaj še pride do sprememb, ta informacija ni 
dokončna.  
Fantje U15 – 2 skupini (A in B) – ŠD Planina (OŠ Jakoba Aljaža) 
Dekleta U15 – 3 skupine (A, B in C) – Gimnazija Franceta Prešerna (GFP) 
Fantje U17 – 4 skupine (A, B, C in D) – ŠD Planina in GFP (skupina A) 
Dekleta U17 – 3 skupine (A, B in C) – ŠD Planina 
 
Najprej se bo igralo po skupinah, potem na izločanje oz. za mesta.  
 
Posebnost je SPF – super polfinale pri deklicah in kadetinjah.  
Igrajo 3 drugouvrščene ekipe iz skupin in sicer en niz do 25, vsaka ekipa z vsako. Zmagovalna ekipa 
nastopi v polfinalu, ostali dve ekipe pa odigrata tekmo za  5. mesto.  
 
Igra se na treh igriščih v Športni Dvorani Planina, ter na dveh na Gimnaziji Franceta Prešerna.  
Tekem je veliko in časa za ogrevanja zaradi urnika zelo malo, v vseh dvoranah bo prostor za 

ogrevanje, ampak brez žog, da se ne moti poteka igre. Ko je prejšnje tekme konec, se gre direktno na 

mrežo in čez 10 minut igra naslednja tekma.  

Prvi dan tekmovanja za sojenje poskrbi organizator, vsak trener bi odsodil eno tekmo, če bo 
potrebno in možno, drugi dan sodijo sodniki DOS Gorenjska.  
Na podelitvi nagrad so nujno prisotne prve 3 ekipe v vsaki kategoriji.  
Na koncu turnirja proglasimo najboljšega igralca/igra lko v vsaki kategoriji. 
 

7. Prosimo vse ekipe, ki bodo plačevale preko TRR, da pošljejo svoje podatke PRED turnirjem. 

 

 

 

 

 

 

http://www.oktriglav.si/
mailto:info@oktriglav.si

