
          
V nedeljo 7.5.2023, organizirata NOVA KBM BRANIK in OK MARIBOR - MINI MARIBOR OPEN 2023 v 
MINI ODBOJKI za deklice in dečke l.2012 in mlajše. 

 

Kategorija: 

- Deklice in dečki U-11, letnik 2012 in mlajši (brez možnosti starejših). 

Datum in kraj: 

- NEDELJA 7. MAJ 2023; 
- OŠ Bojana Ilicha (Mladinska ulica 13, 2000 Maribor) – skupinski del tekmovanja za dečke; 
- Draš Center (Pohorska ulica 57, 2000 Maribor) – skupinski del tekmovanja za deklice. 

Sistem tekmovanja in pravila: 

- Igra se po pravilih odbojkarske zveze Slovenija – MINI odbojka; 
- tekmovanje bo potekalo po skupinah. Tekma se igra na dva dobljena niza. V primeru da je 

rezultat 1:1 se igra tretji niz do 15 točke; 
- za sojenje poskrbi organizator, višina mreže je 200 cm pri deklicah in dečkih; 
- turnir se odigra ob udeležbi minimalno 12 ekip v vsaki konkurenci, največje skupno število 

ekip je 46. 

Razpored: 

- Začetek turnirja ob 8.30 uri – skupinski del (vsaka ekipa igra najmanj tri tekme); 
- kosilo 12.00 - 15.00 (Draš Center); 
- tekme za medalje od 15.00 ure naprej (Draš Center); 
- podelitev nagrad ekipam ob 18. uri. 

Ponudba: 

Organizator zagotovi v ceni kotizacije na igralca/ko:  

- Za vsakega udeleženca/ko spominsko darilo; 
- prigrizki med tekmovanjem; 
- kosilo za vse udeležence; 
- VIP prostor za trenerje; 
- pokale in medalje za najboljše. 

Splošne informacije: 

- Turnir bo potekal v duhu fair-playa; 
- trenerji oz. predstavniki ekip podajo spisek z igralci in poravnajo kotizacijo pred začetkom 

turnirja; 
- igralci in trenerji sproti skrbijo za čistočo in red v dvorani in jedilnici; 
- igralci in trenerji se držijo navodil organizatorja, ter razporeda tekmovanja; 
- vsi udeleženci so odgovorni za svojo lastnino in dragocene stvari (denarnice, ure, mobitele). 

Cena: 

- Kotizacija 15€/ na igralca(ko) ekipe. Trener ekipe ima KOSILO brezplačno! 



          
 

Prijave do 24.4.2023 oz. do zapolnitve mest na mail: maribor-open@branik-nkbm.si 

Za dodatna vprašanja vam je na voljo Nika Dobaj (040 388 899). 

 

VABLJENI! 

 

 



          
 

 


