INFORMACIJE št. 1:
Glede na to, da je prijavljenih 40 ekip in igramo v 5 dvoranah, vas naprošamo, da se držimo urnikov
in razporedov, ter, da si natančno preberete informacije:
1. Nočitev z zajtrkom:
Ekipe so nastanjene v Hostelu/Dijaškem domu Kranj, kjer je obvezno, da je spremljevalec ekipe
zraven. Prosimo za red in mir ob določeni uri s strani upravnika stavbe.
Dve do tri ekipe bodo nastanjene tudi zunaj Hostela, ker so kapacitete v Hostelu omejene.
2. Prehrana:
Zaradi prenove šolske kuhinje smo prehrano uredili 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/
3. 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.
4. Sistem tekmovanja:
Najprej se bo igralo po skupinah, potem na izločanje.
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.
Drugi dan tekmovanja se igra na izločanje. Razpored, ki še ni povsem uraden, je v drugem
dokumentu. 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/igralko v vsaki kategoriji.
5.

Prosimo vse ekipe, ki bodo plačevale preko TRR, da pošljejo svoje podatke PRED turnirjem.
OK Triglav Kranj
http://www.oktriglav.si
email: info@oktriglav.si

