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Dobrodošli, dragi športni prijatelji! Pošiljamo vam še nekaj koristnih informacij. 

 

 

SISTEM TEKMOVANJA 
Dečki, letnik 2007 : 

Dvajset ekip je razdeljenih v pet skupin, v vsaki so štiri moštva. Vsak igra z vsakim. V finalni del, 

napredujejo zmagovalci skupin in najboljše tri, drugo uvrščene ekipe.  

Dečki, letnik 2008 : 

Ena in dvajset ekip, je razporejenih v štiri skupine s štirimi moštvi in eno skupino s petimi moštvi. V 

finalni del, napredujejo zmagovalci skupin in najboljše tri, drugo uvrščene ekipe.  

V drugem delu tekmovanja, se najprej igra četrt finale, pol finale, ter tekmi za tretje in prvo mesto. 

Deklice, letnik 2007 : 

Deset ekip je razvrščenih v dve skupini s petimi moštvi. V finalni del, napredujeta prvo in drugo 

uvrščena ekipa, kjer ekipe križno igrajo v polfinalu. Sledita tekmi za tretje in prvo mesto.  

Deklice, letnik 2008 : 

Osem  ekip je razvrščenih v dve skupini s štirimi moštvi. V finalni del, napredujeta prvo in drugo 

uvrščena ekipa, kjer ekipe križno igrajo v polfinalu. Sledita tekmi za tretje in prvo mesto.  
PROGLASITEV 
Po koncu tekmovanja bomo proglasili najboljše peterke (po izboru trenerjev finalistov) ter javno 

podelili pokale in medalje najboljšim trem ekipam. Predstavniki ostalih ekip bodo prejeli medalje za 

svoje igralke in igralce na INFO točki. Prosimo, da dvignete medalje po vaši zadnji odigrani tekmi. 

INFORMACIJE 
Za informacije o tekmovanju so na voljo vodje tekmovanj (številke na listu z razporedom). Če rabite 

še kakšno informacijo, pokličite predsednika organizacijskega odbora. 

ZABAVA 
Vse vabimo tudi na zabavo. Vsi igralci, naj v dvorani poiščejo dekleta katera, bodo risale tatooje! Pred 

dvorano Dolanka se bodo lahko udeleženci turnirja preizkusili v jezdenju konjev in na simulatorju 

bordanja. Po proglasitvi najboljših bo seveda vsakoletni priljubljen lov za baloni z nagradami. Tudi 

tokrat se bodo baloni spustili iz stropa dvorane Dolanka. Ne pozabite tudi na žrebanje TV 
sprejemnika (dobil ga bo klub, ki bo izžreban, predstavniki pa bodo v dvorani in ga bodo takoj 

dvignili). Omogočite otrokom to zabavo, ne bo vam žal. 

SPREJEM 
Trenerje in vodje ekip vabimo na sprejem župana občine Hrastnik Mirana Jeriča v mali telovadnici 

dvorane Dolanka. Pridružili se nam bodo tudi naši športni gostje, ki bodo podeljevali medalje in 

pokale najboljšim.. 

VIP PROSTOR 
Trenerji in vodje ekip – izkoristite miren kotiček za pogovor in spočite živce v VIP prostoru v 

dvorani Dolanka (klubski prostori), kjer bo na voljo kavica, voda in tudi kaj krepkega. 

MAJICE 
V dvorani boste lahko kupili priložnostne majice z znakom turnirja !   

 
UŽIVAJTE V ROKOMETU.   Predsednik RK DOL TKI HRASTNIK 
 

Dodatne informacije: 

Marko Premec, tel.; 00386(0)31/683-688                                                      Rok Petrič 

Franci Kaluža, tel.: 00386 (0)31/587-401 


