PRAVILA TURNIR ODBOJKE
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Turnir odbojke bo potekal v četrtek, 11. julija, od 17. ure dalje. Na lokaciji
terenskega oddajanja radia Capris ob odbojkarskih igriščih na Semedelski
promenadi.
Zbiranje ekip bo potekalo od 16.30 dalje (bodite točni), prijavljene skupine mora
sestavljati 3 člani (od tega vsaj 1 član nasprotnega spola – primer 1 fanta in 1
ženska ali 2 ženski in 1 fant). Ekipe se bodo pomerile ne glede na razporeditev
spolov po skupinah.
Na terenu bo poskrbljeno za izvedbo turnirja (igrišče, sodnik in žoge), za vso
ostalo opremo poskrbijo tekmovalci oziroma prijavljeni sami.
Tekmovanje bo potekalo od 17. ure dalje. Skupaj je prijavljenih 6 ekip, ki se bodo
pomerile v turnirjih po sistemu:

Ekipe si bodo številko nastopa izžrebale na terenu pred pričetkom tunirja
Prijave zbiramo na: jutro@radiocapris.si – število prijav je omejeno na 6 skupin,
ki bodo sodelovale glede na termin prijave (sistem »kdor prej pride prej melje«).
Vsi ostali zainteresirani lahko pridejo na teren spremljat tekmovanje in navijat
oziroma bodo o udeležbi obveščeni v primeru odpovedi ali nezmožnosti
prisotnosti že prijavljene skupine.
V prijavi morate nujno navesti: vsaj eno kontaktno osebo skupine (ime, priimek,
kraj in telefonsko številko) ter ime skupine (lahko je izmišljeno in simpatično
primer: »Domače račke«) ter ali se prijavljate za turnir ODBOJKE ali
NOGOMETA (ker organizirana bosta dva športna turnirja na dva različna dneva)
Zmagovalec je tisti, ki prvi doseže 10 točk oziroma sta vsaj 2 točki razlike s
pravilom »3 žoga gre čez« (to pomeni, da si morajo ekipi podati vsaj 2 podaji
preden gre na drugo stran igrišča napad za točko)
Zmagovalna ekipa prejme tudi nagrado, ki jo predamo na terenu. Gre za paket
presenečenja, ki zajema promocijski material Radia Capris in darila sponzorjev.

PRAVILA TURNIR NOGOMETA
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•
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Turnir nogometa bo potekal v petel, 12. julija, od 17. ure dalje. Na lokaciji
terenskega oddajanja radia Capris ob odbojkarskih igriščih na Semedelski
promenadi
Zbiranje ekip bo potekalo od 16.30 dalje (bodite točni), prijavljene skupine mora
sestavljati 3 člani (od tega vsaj 1 član nasprotnega spola – primer 1 fanta in 1
ženska ali 2 ženski in 1 fant). Ekipe se bodo pomerile ne glede na razporeditev
spolov po skupinah
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Na terenu bo poskrbljeno za izvedbo turnirja (igrišče, sodnika in žoge), za vso
ostalo opremo poskrbijo tekmovalci oziroma prijavljeni sami
Tekmovanje bo potekalo od 17. ure dalje. Skupaj je prijavljenih 6 ekip, ki se bodo
pomerile v turnirjih po sistemu:

Ekipe si bodo številko nastopa izžrebale na terenu pred pričetkom tunirja
Prijave zbiramo na: jutro@radiocapris.si – število prijav je omejeno na 6 skupin,
ki bodo sodelovale glede na termin prijave (sistem »kdor prej pride prej melje«).
Vsi ostali zainteresirani lahko pridejo na teren spremljat tekmovanje in navijat
oziroma bodo o udeležbi obveščeni v primeru odpovedi ali nezmožnosti
prisotnosti že prijavljene skupine
V prijavi morate nujno navesti: vsaj eno kontaktno osebo skupine (ime, priimek,
kraj in telefonsko številko) ter ime skupine (lahko je izmišljeno in simpatično
primer: Koprske račke) ter ali se prijavljate za turnir ODBOJKE ali NOGOMETA
(ker organizirana bosta dva športna turnirja na dva različna dneva)
Zmagovalec je tisti, ki v 15ih miunutah doseže največ zadetkov (golov). V
primeru neodločenega izzida se izvedejo »penali« oziroma prosti streli na gol – 3
streli oziroma dokler ni vsaj 1 gol razlike

