POS – Prstometna organizacija Slovenije

Spoštovani,
Pred nami je nedelja 20.11.2022 in s tem največji dvoranski prstometni dogodek, 8.
memorial Borisa Brezarja, ki hkrati šteje tudi za 11. Pokal Slovenije, skupaj s prvo tekmo za
PS 2020 v Logatcu, letošnjega septembra. Pozorno preberite nekaj pomembnih napotkov, da
bodo stvari tekle čim bolj tekoče.
PRIJAVE EKIP
Število ekip, ki jih lahko sprejmemo v tekmovanje je omejeno!
Za razvrstitev in udeležbo na tekmovanju je pomemben tudi datum dospele prijave.
LOKACIJA in ČASOVNICA
Lokacija in termin: dvorana OŠ Šenčur; nedelja, 20.11.2022, parkiranje v okolici dvorane na
označenih mestih.
ura: vrata dvorane bodo odprta ob cca 8.00h. Vstop v dvorano v skladu z takrat veljavnimi
ukrepi vlade in nasveti NIJZ – trenutno velja: bodimo odgovorni in pridimo zdravi.
Verifikacija in vpis ekip od 8:15 - 9:15h
Zamudnikov kljub veljavni pred prijavi ne bomo upoštevali in bodo brisani iz sistema!
Otvoritev tekmovanja ob 9:30h
Kvalifikacije in glavni del tekmovanja bo predvidoma zaključeno do 12.00h.
Poraženci kvalifikacij se uvrstijo v posebno tolažilno skupino, ki odigra svoj del tekmovanja v
katerega se morajo ponovno prijaviti.

Kosilo od 12:00h dalje ob 13:30 nadaljevanje tekmovanja na izpadanje do finala ob cca 15:00
- 15.30h.
Ves čas od 10.00h do 15.00h bo na posebni lokaciji potekalo tudi tekmovanje na Tarčo z
bogatimi nagradami. Deset finalistov na tarči se bo pomerilo za zmago tik pred finalno tekmo
ekip.
SISTEMSKA NAVODILA
Vodja ekipe najprej poskrbi za potrditev in plačilo (v kolikor še ni nakazana na TRR) prijave
ekipe z imeni igralcev. V kolikor želite blagajniški prejemek na določen naslov, na to
opozorite ob plačilu.
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Zamenjave igralk, igralcev na samem tekmovanju so možne samo z igralci, ki v pred prijavi
niso vpisani! Ekipa, ki je že nastopala v Logatcu, se poteguje tudi za uvrstitev v tekmovanju
Pokala Slovenije 2022 z istimi člani ekipe. Zamenjave v ekipah so možne samo z igralkami/ci,
ki v Logatcu niso nastopili za katero od ekip.
Prednost zanesljivega nastopa v glavni del turnirja imajo tudi ekipe, ki so že nastopile na prvi
tekmi za POKAL SLOVENIJE. Seveda to velja le za prijave do razpisnega roka t.j. 15.11.2022
Po dejanskih verificiranih prijavah (glede na datume prijav in dosežene točke) se bo vedelo
katere od ekip so uvrščene direktno v glavni del tekmovanja in kateri bodo pari za
kvalifikacijske tekme. V primeru da bomo imeli več kot 40 verificiranih prijav, bodo najprej
odigrane kvalifikacijske tekme za uvrstitev med prvih 40, kjer se predvidoma nahajajo tudi vsi
nosilci iz drugih regij, držav.
V glavnem delu tekmovanja pa bo nastopilo 40 ekip ter posebna tolažilna skupina za vse
poražence kvalifikacij.
Vse tekme kvalifikacij in skupinski del se igrajo do 9, z lastnimi uradnimi ploščki ustreznih
dimenzij (Gites ali novi mednarodno priznani FINGERDISC).
Priporočamo, da si nove ploščke zagotovite še pred samim tekmovanjem na sedežu POS.
Ploščke dobro označite, da ne pride do neljubih zamenjav.
Ekipi kjer nastopa vsaj ena ženska se prizna točka prednosti, a le v dvobojih do 13.
ŠTARTNINA
Startnina je 12€ na igralca oz. 36€ trojka ( vsebuje jutranje okrepčilo - dobrodošlico, kosilo,
celotno organizacijo, nagrade,...)
SPLOŠNA NAVODILA - ŠPORTNA DVORANA
Vstop v dvorano - na parket je dovoljen samo v športni obutvi! Preobuvanje in preoblačenje
je seveda možno na tribunah športne dvorane.

Organizacijski odbor
ŠD Pajek & POS
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