
1. SLADKI TENIŠKI TURNIR - VIGò in SLADOLADO CUP

Sladka Istra 2014 vas vabi na 1. Sladki teniški turnir, ki bo potekal v soboto, 

KATEGORIJE TENIŠKEGA TURNIRJA

  A) VIGò CUP: odprti turnir za posameznike in posameznice
  -35: turnir za odrasle stare do 35 let (letnik 1980 in mlajši);
  +35: turnir za odrasle stare nad 35 let (letnik 1979 in starejši);

  B) SLADOLADO CUP: odprti turnir za otroke
  MINI: turnir za otroke starosti do 7 let (letnik 2008 in mlajši);
  MIDI: turnir za otroke starosti od 8 – 11 let (letnik 2007 in starejši).

V primeru manjšega števila prijavljenih v posamezni kategoriji se starostne kategorije združijo.
Vsi tekmovalci VIGò CUP, ki bodo igrali v predpasnikih Sladke Istre imajo v vsaki igri prednost 15:0.

PROGRAM TURNIRJA

8.45: dobrodošlica, prijava na turnir
9.00: pričetek turnirja po že objavljenem in sporočenem razporedu
13.00: predviden čas za kosilo ali prosto za obisk Sladke Istre 

20.00: razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

PREDVIDEN SPREMLJEVALNI PROGRAM

Tekmovanje v merjenju hitrosti servisa. 
Tekmovanje v zadevanju tarče.
Predstavitev športne teniške opreme na stojnicah.
Spremljajoča gostinska ponudba (istrska kulinarika in sladki izdelki).

PRIJAVNINA

VIGò CUP: 20€/osebo.
Prijavnina vključuje igralnino na turnirju (žoge, igrišča, organizacija), bon za kosilo (brez pijače), degus-
tacijske kupone za okušanje sladkih izdelkov na prizorišču Sladke Istre 2014 (4 kom), predpasnik SLADKE 
ISTRE, bon za sladoled.

SLADOLADO CUP:  prijavnine NI, sodelovanje je za otroke BREZPLAČNO.
Prijavnina vključuje igralnino na turnirju (žoge, igrišča, organizacija), degustacijske kupone za okušanje 
sladkih izdelkov na prizorišču Sladke Istre 2014 (4 kom), bon za sladoled.

     

TENIŠKI TURNIR NA
SLADKI ISTRI 2014



PRIJAVE IN KONTAKT 

Prijave sprejemamo prek telefonske številke 040 701 366, prek e-pošte info@primorski-tenis.si ter prek 
spletne prijave na www.primorski-tenis.si in www.sladka-istra.si.
Prijave se sprejema do nedelje, 14.9.2014 do 20. ure. V sredo, 17.9. 2014 ob 20h, se naredi žreb ter 
razpored igranja. Žreb, razpored ter prijavljene igralce po kategorijah se objavi na zgoraj navedenih splet-
nih mestih že v sredo, v četrtek v dopoldanskem času pa poteka obveščanje vseh igralcev prek SMS-a in 
elektronske pošte.
           

NAGRADE

Nagrade se podeli za prve štiri uvrščene tekmovalce v vsaki kategoriji in sicer:

- VIGò CUP: 
 -35 & +35: 

1. mesto: bon za 50 kepic sladoleda VIGò ali SLADOLADO, Županovo vino in oljčno olje, KOPER CARD, 
majica Sladka Istra, praktična nagrada.
2. mesto: bon za 3 banjice sladoleda SLADOLADO, Županovo vino in oljčno olje, KOPER CARD , majica 
Sladka Istra, praktična nagrada.
3. mesto: bon za 2 banjici sladoleda SLADOLADO, KOPER CARD, majica Sladka Istra, praktična nagrada.
4. mesto: bon za 1 banjico sladoleda SLADOLADO, KOPER CARD, majica Sladka Istra, praktična nagrada.

- SLADOLADO CUP: 
 MINI & MIDI:

1. mesto: bon za 50 kepic sladoleda SLADOLADO, KOPER CARD, majčka Sladka Istra, praktična nagrada.
2. mesto: bon za 3 banjice sladoleda SLADOLADO, KOPER CARD, majčka Sladka Istra, praktična nagrada.
3. mesto: bon za 2 banjici sladoleda SLADOLADO, KOPER CARD, majčka Sladka Istra, praktična nagrada.
4. mesto: bon za 1 banjico sladoleda SLADOLADO, KOPER CARD, majčka Sladka Istra, praktična nagrada.

Vsi ostali tekmovalci v vseh kategorijah prejmejo diplomo za sodelovanje.

Primorski Tenis


