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Spoštovani! 

 
Na turnir Handball Cup Zasavje 2018 se je prijavilo 59 ekip iz 24 klubov in osnovnih šol iz Slovenije, 
Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Pričetek turnirja je ob 9.00 uri v dvorani Dolanka na Dolu pri 
Hrastniku. Potrudili se bomo, da boste pri nas uživali na in ob rokometnih igriščih. V dvorani bomo 
risali tatooje med tekmovanjem.  
 
Vse toplo vabimo po končanem tekmovanju po skupinah na Dol pred dvorano Dolanka na zaključno 

druženje. Pred dvorano Dolanka bo poskrbljeno za hrano in pijačo. Najboljši bodo igrali finale, mi si 
jih bomo ogledali, vmes pa bo še tisoč stvari.  
 
Udeleženci turnirja bodo lahko pred dvorano Dolanka izmerili najbolj močan strel na gol,  
preizkusili se bodo na simulatorju bordanja in jezdenju konjev.  Seveda ne bo manjkal vsakoletni 
lov za baloni z nagradami, ne pozabite na žrebanje barvnega TV sprejemnika (dobil ga bo klub, ki 
bo izžreban, predstavniki pa bodo na prizorišču, kjer bo žrebanje in ga bodo takoj dvignili).  
 
Spoštovani mentorji, trenerji, vodje ekip: Omogočite otrokom tudi to zabavo… 

 
Po koncu tekmovanja bomo proglasili najboljše peterke ter javno podelili pokale in kolajne 
najboljšim trem ekipam. Uradna proglasitev bo v dvorani Dolanka. Predstavniki ostalih ekip bodo 
prejeli medalje za svoje igralke in igralce na INFO točkah v posamezni dvorani.  
 
Trenerje in vodje ekip vabimo na sprejem župana Mirana Jeriča. 

 
Dobrodošli ste tudi v VIP prostoru v klubskih prostorih na Dolu.  
 
V vseh dvoranah bodo po ugodni ceni na voljo majice z znakom turnirja. 
 
Trenerje in vodje ekip prosimo, da poskrbijo, da po končani tekmi takoj zapustijo igralno 

površino in omogočijo nemoteno izvedbo naslednje tekme po razporedu. S tem bomo lahko 

zagotovili izvedbo turnirja po planiranem razporedu. 

 
Opozorilo: Opozarjamo vas da je izvoz Trojane proti Zagorju zaradi del zaprt. Zato tisti, ki 
prihajate iz ljubljanske smeri prosimo, da skrenete iz avtoceste in nadaljujete pot proti Litiji, Zagorju, 
potem pa po Zasavski do Hrastnika in na Dol.  Iz celjske in dolenjske strani skrenite v Šmarjeti 
(Rimske Toplice) proti Dolu. 
Na Dolu bodo avtobusi parkirali pri podjetju Forstek. Od tam je le nekaj korakov do dvorane. Ne 
vozite pred dvorano Dolanka, ker boste z avtobusom težko obračali, upoštevajte redarje, ki vas bodo 
usmerjali. 
 
S spoštovanjem      Organizacijski odbor HC Zasavje 2018 
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