
          

   
 

OSNOVNA NOVE FUŽINE, Preglov trg 8, 1000 Ljubljana, Slovenija 

                                                         RAZPORED TEKEM ZA SOBOTO 6.1.2018                                                                    .                                  

Igrišče 1: starejše deklice Igrišče 2: kadetinje 
Starejše deklice, skupina C Starejše deklice, skupina D Kadetinje, skupina B 

ŽOK Domžale, Slovenia OK Dubočica, Serbia ŽOK Domžale, Slovenia 

POK Krško, Slovenia OK Novo Sarajevo II, BIH Ankaran Hrvatini, Slovenia 

OK Novo Sarajevo I, BIH Ankaran Hrvatini, Slovenia OK Samobor, Croatia 

  POK Krško, Slovenia  
 

 Ura tekme Starejše deklice skupina C in skupina D Kadetinje skupina B 

 8:15 – 8:45 ogrevanje ogrevanje 

1. 8:45 – 9:50 ŽOK Domžale : Novo Sarajevo I ŽOK Domžale : POK Krško  

2. 9:50 – 10:55 OK Dubočica : OK Novo Sarajevo II POK Krško : Ankaran Hrvatini 

3. 10:55 – 12:00 POK Krško : ŽOK Domžale OK Samobor: ŽOK Domžale  

4. 12:00 – 13:05 OK Novo Sarajevo II : Ankaran Hrvatini OK Samobor : Ankaran Hrvatini 

5. 13:05 – 14:10 Novo Sarajevo I : POK Krško ŽOK Domžale : Ankaran Hrvatini 

6. 14:10 – 15:15 Ankaran Hrvatini : OK Dubočica POK Krško :  OK Samobor 

 

7. 15:15 – 16:20 3 iz skupine A : 3 iz skupine B 
zmagovalec igra od 17. – 20. mesta 

poraženec igra od 21.- 24. mesta 

Tekma starejše deklice: 
1 iz skupine A : 2 iz skupine B 

zmagovalec se uvrsti v četrtfinale 
poraženec igra od 9. – 16. mesta 

8. 16:20 – 17:25 Tekma se igra na igrišču (1 ali 2), ki bo prej prosto!  

2 iz skupine A : 1 iz skupine B 

zmagovalec se uvrsti v četrtfinale 
poraženec igra od 9. – 16. mesta 

 



 
 

 

 

 
 

Vse ekipe prvi dan odigrajo 3 tekme. Tekme se igrajo na dva dobljena niza, 1. in 2. niz do 25. točke na razliko, morebitni            
3. niz do 15. točke na razliko. Izjema je skupina B mladink, kjer vse tri ekipe prvi dan odigrajo dve tekmi (obe 

tekmi ekipa igra na 3. nize do 25. točke na razliko). V nedeljo 7.1.2018 vse ekipe odigrajo še najmanj dve tekmi.  
 

Mladinke: 
Pri mladinkah tekmuje 7 ekip. V eni skupini 4 ekipe, v drugi skupini 3 ekipe. Vseh 7 ekip ima v nedeljo še dve tekmi. 
Prvouvrščeni ekipi iz obeh skupin se uvrstita v nedeljski polfinale (1A : 2B, 1B : 2A), ostale 3 ekipe igrajo v nedeljo za mesta 

od 5. – 7. (4A : 3B, 3A : 3B, 3A : 4A).   
 

Kadetinje: 
Pri kadetinjah tekmuje 12 ekip, ki so razdeljene v tri skupine s štirimi ekipami. V polfinale se uvrstijo zmagovalke skupin. 

Dve najboljši drugo uvrščeni ekipi iz treh skupin se pomerita v nedeljo za prosto mesto v polfinalu. Poraženec te tekme 
nadaljuje s tekmovanjem od 5. – 8. mesta, kjer igrajo še najslabša drugo uvrščena ekipa po prvem dnevu ter dve tretji 
najboljši ekipi prvega dne iz vseh treh skupin. Najslabša tretjeuvrščena ekipa iz treh skupin in vse tri četrto uvrščene ekipe 
igrajo v nedeljo tekme za mesta od 9. – 12.  
 

Starejše deklice: 
V kategoriji starejših deklic tekmuje 24 ekip, ki so razdeljene v 8 skupin. Vse ekipe prvi dan odigrajo 3. tekme. Vsaka ekipa 
odigra 2 tekmi v skupini. Zmagovalec skupine igra z drugo uvrščenim iz druge skupine (primer skupina A in B:                             
1A : 2B, 1B : 2A). Zmagovalca  tekme se uvrstita med 8 najboljših ekip (nedeljski četrtfinale), poraženca se pomerita v 

nedeljo za mesta od 9. – 16. Tretje uvrščeni ekipi v skupini igrata med seboj (primer skupina A in B: 3A : 3B). Zmagovalec 
tekme v nedeljo igra za 17. – 20. mesto, poraženec tekme pa za 21. – 24. mesto.  

 

Vsa tri nedeljska finala (st. deklice, kadetinje in mladinke) se igrajo v nedeljo na Osnovni šoli Kašelj. Vsa finala se igrajo na 
velikem - centralnem igrišču. Finale starejših deklic ob 15:45, finale kadetinj ob 17:30 in veliki finale mladink ob 19:30. 

Zaključek turnirja in podelitev najboljšim posameznicam in ekipam v vseh 4-ih kategorijah je predviden ob 20:35. 
 

KOSILO: vse ekipe imajo v soboto brezplačno kosilo v dvorani kjer igrajo (izjema so le mlajše deklice na                 
OŠ Martina Krpana, ki gredo na kosilo na OŠ Nove Fužine). V nedeljo bodo vse ekipe imele kosilo na OŠ Nove 
Fužine in na OŠ Kašelj. V času turnirja se bo prodajala hrana (palačinke, sendvič, hot dog, toast) in pijača (voda, Coca 

Cola, ledeni čaj,…) po ugodnih cenah (od 0,5 - 1,0 evro).  
 

Tudi letos bo v nedeljo 7.1.2018 na OŠ Kašelj BOGAT SREČELOV, cena srečke (vse so dobitne) je 2,00 evra!  


