www.oksempeter.si
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Kratka predstavitev organizatorja
Odbojkarski klub Šempeter je bil ustanovljen že v prejšnjem stoletju, njegove korenine segajo več kot
70 let nazaj. V začetku je delovala samo moška ekipa, v 80. letih se je vzporedno in povsem
samostojno razvila še ženska. A dobri rezultati moške in ženske ekipe, ki se je najprej merila le v
rekreativnih ligah, so kasneje pripeljali do odmevnejših rezultatov, ki so pripomogli k prepoznavnosti
kluba tako po Sloveniji kot tudi nekdanji republiki Jugoslaviji.
V Šempetru je bil vedno poudarek tudi na vzgoji in delu z mladimi igralci/kami, saj se je v našem
klubu razvilo, kar nekaj nekdanjih jugoslovanskih in kasneje še slovenskih reprezentantk/ov.
Prav tako se je s pomočjo tega čudovitega športa vzgojilo več tisoč mladih.
Po najvišjih mestih državnih tekmovanj pa skoraj vsako leto posegajo mlajše selekcije.
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TURNIR REGIJSKIH REPREZENTANC

Odbojkarski klub Šempeter, organizira turnir regijskih reprezentanc Slovenije za deklice
l. 2004 in mlajše, ter fante l.2003 in mlajše. Turnir bo potekal 26. in 27. februar 2018
v telovadnici OŠ Šempeter.
Začetek tekmovanja je v ponedeljek 26.2.2018 ob 10.00 začetek prve tekme, uradna
otvoritev bo potekala ob 12.00 uri.
Vse tekme se igrajo na dva dobljena niza do 25 oz. dve razliki. Morebitni tretji niz se igra do
15 oz. dve razliki.

Fantje - SKUPINA »A«
Koroška in Celjska
Primorska
Gorenjska

Fantje - SKUPINA »B«
1. Dolenjska
2. Maribor z okolico in Pomurska
3. Ljubljana z okolico

Deklice – SKUPINA »A«
Koroška in Celjska
Primorska
Dolenjska

Deklice – SKUPINA »B«
1. Gorenjska
2. Maribor z okolico in Pomurska
3. Ljubljana z okolico

1. DAN ( pričetek ob 9.30 uri ) / dva igrišča
Tek FANTJE
1
Koroška in Celjska : Gorenjska
2
Dolenjska : Ljubljana z okolico
3
4
5
6

URADNA OTVORITEV
Primorska : Gorenjska
Maribor z okolico in Pomurska : Ljubljana z
okolico
Primorska : Koroška in Celjska
Dolenjska : Maribor z okolico in Pomurska

•
•
•

DEKLICE
Koroška in Celjska : Dolenjska
Gorenjska : Ljubljana z okolico
Primorska : Dolenjska
Maribor z okolico in Pomurska : Ljubljana z
okolico
Koroška in Celjska : Primorska
Gorenjska : Maribor z okolico in Pomurska

Zbor vseh ekip je v telovadnici OŠ Šempeter do 11.30.
Tekmovanje poteka v telovadnici OŠ Šempeter, po urniku.
Uradna otvoritev v ponedeljek ob 12.00 uri.
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URA
9.30
10.45
12.00
12.15
13.30
14.45
16.00
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Kosilo v jedilnici OŠ Šempeter (med tekmovanjem):
• 26.2. ponedeljek 12.30 - 14.30
• 27.2. torek
11.00 - 13.00
Po odigranem prvem dnevu tekmovanja, gredo vsi igralci in igralke z organiziranim
avtobusnim prevozom v dijaški dom Celje, kjer imajo večerjo in zajtrk.
•

Zbor ekip v telovadnici OŠ Šempeter.

•

Tekmovanje poteka v telovadnici OŠ Šempeter, po urniku.

•

Uradna otvoritev, ponedeljek ob 12.00 uri.

•

Ponedeljek kosilo od 12.30 ure do 14.30 ure v jedilnici OŠ Šempeter. (med
tekmovanjem)

•

Po odigranem prvem dnevu tekmovanja, gredo vsi igralci in igralke, z organiziranim
avtobusnim prevozom v dijaški dom Celje oz. Hostel Celje, kjer imajo večerjo in
zajtrk. Razpored prevoza sledi na dan turnirja. Prav tako dobijo trenerji tudi
razpored prevoza za torek 27.2.2018.

ODHOD AVTOBUSA (Šempeter – Celje)
Ponedeljek:
• 16.00
• 17.00
Torek:
• 7.45
• 8.30
Podroben razpored sledi na turnirju.
V Dijaškem domu Celje:
- večerja od 18.00 do 20.00 ure
- zajtrk od 6.30 do 8.30 ure

SEBASTJAN 031/ 847-212 ; 070-607-688 Tadej

Turnir regijskih reprezentanc 2018 – Šempeter

2. DAN ( pričetek ob 9.15 uri ) - POLFINALE
Tek

FANTJE
1
2

1A : 2B
2A : 1B

DEKLICE
1A : 2B
2A : 1B

URA
9.00
10.15

Za 5. mesto
3

3A : 3B

3A : 3B

11.30

Za 3. mesto
4

PORAŽENEC 1 : PORAŽENEC 2

PORAŽENEC 1 : PORAŽENEC 2

12.45

FINALE ( eno igrišče)
5

DEKLETA

14.00

6

FANTJE

15.15

¸
V torek po zajtrku, odhodi iz dijaškega doma v telovadnico OŠ Šempeter (razpored odhodov
bo narejen v ponedeljek po končanem tekmovanju in bo predan vsakemu trenerju), kjer se
odigra turnir po urniku.
•

Uradna podelitev, torek po tekmovanju.

•

Torek KOSILO od 11.30 ure do 13.30 ure kosilo v jedilnici OŠ Šempeter. (med
tekmovanjem)
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SPONZORJI TURNIRJA
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