V veselje nam je, da vas lahko povabimo na 8. Mednarodni odbojkarski turnir
za deklice TELEKOM LJUBLJANA OPEN, ki bo od 4.1. - 6.1.2019 v Ljubljani.
Vse tekme se igrajo v soboto in nedeljo, v petek 4.1.2019 prihod ekip iz tujine.
Starostne kategorije:
Turnir je namenjen deklicam v štirih starostnih kategorijah:


Mladinke, deklice rojene 2000 in mlajše (+ tri starejše igralke)



Kadetinje, deklice rojene 2002 in mlajše



Starejše deklice, deklice rojene 2004 in mlajše



Deklice, deklice rojene 2005 in mlajše

Kraj tekmovanja:
Tekme
devetih





se bodo igrale v štirih ljubljanskih osnovnošolskih telovadnicah na
odbojkarskih igriščih:
Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119 A, 1260 Ljubljana Polje
Športna dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana
Osnovna šola Nove Fužine, Preglov trg 8, 1000 Ljubljana
OŠ Martina Krpana, Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana

7. TELEKOM LJUBLJANA OPEN
Ki je potekal od 5. – 7.1.2018 je bil v vseh pogledih rekorden. Nastopilo je kar
50 ekip iz 7 evropskih držav: Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške,
Italije, Slovaške, Srbije in Slovenije. Turnir je potekal na treh ljubljanskih
osnovnih šolah (OŠ Kašelj, OŠ Nove Fužine in OŠ Martina Krpana) ter v Športni
dvorani Krim, skupaj na devetih odbojkarskih igriščih. V dveh dneh je bilo
odigranih preko 100 tekem. V kategoriji mladink so na turnirju nastopile
3 ekipe, ki so se uvrstile na zaključni turnir četverice v DP za mladinke.
V kategoriji kadetinj so nastopile kasnejše državne podprvakinje iz Kranja,
v kategoriji starejših deklic pa tretje uvrščene v DP iz Murske Sobote.
Sodelujoče ekipe
Na 8. TELEKOM LJUBLJANA OPEN so vabljene ekipe iz 11-ih evropskih držav:
Avstrije
Bosne in Hercegovine
Češke
Črne gore
Hrvaške
Italije
Makedonije
Nemčije
Slovaške
Srbije
Slovenije
Pravila na turnirju




Igra se po pravilih FIVB, Odbojkarske zveze Slovenije. Vse tekme se
igrajo na dva dobljena niza do 25. točke, morebitni tretji niz se igra do
15. točke.
Vsaka ekipa bo na turnirju odigrala najmanj 5 tekem.
Razpored tekem bo narejen najmanj 5 dni pred turnirjem.

Ostala določila




Vse deklice na turnirju sodelujejo na lastno odgovornost.
Organizatorja imata pravico do objave slikovnega, video in zvočnega
materiala, narejenega v času turnirja, ki je namenjen promociji
omenjenega turnirja in kluba, ki organizirata omenjeni turnir.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve pravil.

Namestitev in prehrana
Ekipe lahko v Ljubljano pridejo že v petek 4.1.2019 ali v soboto 5.1.2019
dopoldne, direktno na turnir. V petek 4.1.2019 bodo ekipe imele možnost
treninga med 16:30 – 21:30 ter kosila in večerje po predhodnem dogovoru.

Deklice, trenerji in spremljevalci ekip boste nameščeni v BIT CENTER HOTELU
in HOSTLU LJUBLJANA, v neposredni bližini centra mesta ter v HOTELU PARK
v centru mesta. Oddaljenost do dvoran je od 3 – 6 kilometrov. V hotelu in
hostlu vam nudijo nočitev z zajtrkom. V soboto in nedeljo je kosilo
organizirano v dvoranah in je všteto v ceno prijavnine. Organizacija večerje v
petek in soboto je možna po dogovoru (cena večerje je 10,00 €/osebo).
Podatke o hotelu in hostlu si lahko pogledate na http://www.bit-center.net
in https://www.hotelpark.si/
BIT center hotel Ljubljana:

BIT center hostel Ljubljana:

Cenik namestitve v Hotelu BIT center:
v hotelu so na voljo enoposteljne, dvoposteljne in triposteljne sobe. Vse sobe
imajo kopalnico s tušem, TV sprejemnik in brezplačni brezžični WiFi internet.
Velikost sobe
1. Enoposteljna soba

Cena za ENO
nočitev z zajtrkom
45,00 evrov / 1 oseba

Cena na dan po OSEBI
nočitev z zajtrkom
45,00 evrov

2. Dvoposteljna soba

60,00 evrov / 2 osebi

30,00 evrov

3. Triposteljna soba

75,00 evrov / 3 osebe

25,00 evrov

Cenik namestitve v Hostlu BIT center:
sobe v hostlu so 2, 3, 4, 6 ali 10 posteljne, imajo skupni WC in tuš kabine.
Cena je enotna za vse velikosti sob = 22,00 evrov / osebo (nočitev + zajtrk).
4. za 2, 3, 4, 6 ali 10 oseb

22,00 evrov

22,00 evrov

Hotel Park Ljubljana:

Cenik namestitve v HOTELU PARK v centru mesta:
v hotelu so na voljo enoposteljne in dvoposteljne sobe. Vse sobe imajo
kopalnico s tušem, TV sprejemnik in brezplačni brezžični WiFi internet.
Velikost sobe
1. Enoposteljna soba

Cena za ENO
nočitev z zajtrkom
45,00 evrov / 1 oseba

Cena na OSEBO
za nočitev z zajtrkom
45,00 evrov

2. Dvoposteljna soba

60,00 evrov / 2 osebi

30,00 evrov

Turistična taksa NI všteta v ceno. Predvidoma bo s 1.1.2019 turistična taksa
3,13 eur po osebi/dan, za mladoletne osebe pa 50% manj.

OPOMBA:
Število triposteljnih sob je v hotelu BIT omejeno na 10 (30 ležišč). V hostlu je
prostora za maksimalno 35 oseb (2 x 10 oseb, 1 x 6 oseb, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2).
V obeh hotelih je večina sob dvoposteljnih in nekaj enoposteljnih.
Parkirišče

Pred hotelom in hostlom BIT CENTER je možno parkirati avto, kombi in
avtobus.
HOTEL PARK je v centru mesta in nima lastnega parkirišča. Avte in kombije je
možno parkirati v neposredni bližini hotela na prostih parkiriščih, avtobus pa
2,7 km stran na plačljivem parkirišču v Tivoliju (Parkirišče Tivoli 1):
http://www.lpt.si/nuk/parkirisca/parkirisca_osebna_vozila/tivoli_I
Cena parkirišča za avtobus je vse dni v tednu 4,80 evrov/uro od 6:00 – 22:00
(od 22:00 – 6:00 je parkirišče brezplačno).
Rezervacije za hotel mi javite najkasneje do torka 4.12.2018 na
rok.guid@telemach.net
Zadnja dokončna brezplačna sprememba hotelske rezervacije je v
torek 18.12.2018.

Cena za sodelovanje odbojkarske ekipe na
8. Mednarodnem odbojkarskem turnirju TELEKOM LJUBLJANA OPEN
Kotizacija - prijavnina za ekipo na turnir znaša 250,00 evrov in vključuje:
 Organizacijo 8. Mednarodnega turnirja TELEKOM LJUBLJANA OPEN
 Prijava ekipe na turnir, maksimalno 14 igralk + dva trenerja
 Kosilo za ekipo (za maksimalno 14 igralk in trenerja) v soboto 5.1.2019 in
nedeljo 6.1.2019
 Diplomo, medalje in pokale za prve tri uvrščene ekipe v vsaki kategoriji
 Pokale za najboljše igralke v vsaki kategoriji
 Praktične nagrade za najboljše ekipe in igralke
 Vse deklice in trenerji dobijo spominsko kratko majico iz turnirja
8. TELEKOM LJUBLJANA OPEN
Ekipe poravnajo prijavnino pred prihodom na turnir, najkasneje do
27.12.2018. Ekipa je prijavljena na turnir, ko ima poravnano prijavnino.
V kolikor klub na turnir prijavi tri ekipe, ima tretja ekipa nižjo prijavnino.

Prijave ekip na turnir zbiramo do ponedeljka 17.12.2018 na mail
rok.guid@telemach.net , rezervacije za hotel pa do torka 4.12.2018!
Vendar pohitite, ker je število mest na turnirju in hotelu omejeno!

 Srečelov
Tudi na 8. TELEKOM LJUBLJANA OPEN bomo imeli, v nedeljo 6.1.2019,
na OŠ Kašelj bogat SREČELOV, vsaka srečka bo dobitna, cena je 2,00 evra.
 Pretekli turnirji
Več o preteklih turnirjih LJUBLJANA OPEN si preberite na naši spletni strani:
http://www.volleyballjubljana.si/lj-open-more.html
in
https://www.volleyballjubljana.si/domov/7-mednarodni-odbojkarski-turnirza-deklice-telekom-ljubljana-open
 Televizija
Prispevek o 3. Mednarodnem odbojkarskem turnirju LJUBLJANA OPEN na
nacionalni televiziji RTV SLO 1 si lahko pogledate na:
http://ava.rtvslo.si/predvajaj/sport-mladih-3-mednarodni-turnir-vodbojki/ava2.174256237/
 O klubu VOLLEYBALLjubljana

Smo ženski odbojkarski klub iz Ljubljane z dolgoletno odbojkarsko tradicijo.
Naše ekipe VOLLEYBALLjubljana nastopajo v vseh tekmovanjih Odbojkarske
zveze Slovenije. Več o nas preberite na naši Facebook in spletni strani
www.volleyballjubljana.si

 Ljubljana, glavno mesto Slovenije

Želimo si, da tudi vi postanete del našega turnirja in obiščete prelepo
Ljubljano. Več o mestu Ljubljana: www.ljubljana.si
Organizatorja turnirja
1. VOLLEYBALLjubljana
Ženski odbojkarski klub Tabor Ljubljana, Ulica Hermana Potočnika 24, 1000 Ljubljana
Predsednik kluba Rok Guid, e-mail: rok.guid@telemach.net, telefon: 00386 30 345 779

2. Ženski odbojkarski klub Domžale
Ženski odbojkarski klub Domžale, Savska cesta 24, 1230 Domžale, Slovenija
Predsednik kluba Gregor Orel, e-mail: g.orel@telemach.net, telefon: 00386 40 365 249

www.volleyballjubljana.si

