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Nedelja, 28.03.2021 ob 1000 uri 

Biljardnica Break, Savska cesta 34, Kranj 
Prijava preko društva tekmovalca najkasneje do srede, 24.03.2021 do 24:00 

 

SISTEM TEKMOVANJA 
round robin (skupine, vsak z vsakim) do 16 prijavljenih tekmovalcev oziroma dvojna eliminacija za število 

prijavljenih tekmovalcev višje od 16, finalna skupina enojne eliminacije 

 

PRAVICA DO NASTOPA 
Vsi licencirani tekmovalci BZS, ki so (ali bodo) v sezoni 2020 dopolnili vsaj 43 let 

 

OBLAČILNI PREDPIS »LAHKOTNO« 
Opis oblačilnega predpisa je objavljen v tekmovalnem pravilniku na strani BZS 

 

PRIJAVE/ODJAVE 
Prijava prek društva tekmovalca na tekmovanja@biljardna-zveza.si in hkrati še v vednost na 

tomaz.mikac@btc.si, najkasneje do srede, 24.03.2021 do 24:00 

Odjava nastopa je možna samo na dan tekmovanja pri organizatorju, pol ure pred pričetkom tekmovanja. 

 

OPOMBE 
Tekmovalci se morajo pred tekmovanjem testirati na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test 

HAG) oziroma testom z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) – test ne sme biti starejši od enega 

tedna. Tekmovalcem testiranja ni treba opraviti, če: 

– imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva 

proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca MODERNA najmanj 14 dni, oziroma 

od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, 

– imajo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od 

šest mesecev, ali 

– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev. 

Licencirani tekmovalci so vsi registrirani igralci z veljavno (sezonsko ali enkratno) tekmovalno licenco BZS. 

Morebitne naknadne prijave so možne ob posebnih pogojih do zapolnitve predvidenih štartnih mest, ki bodo 

objavljena po zaključenih rednih prijavah. Naknadno prijavo odda društvo tekmovalca organizatorju na dan 

tekmovanja, najkasneje pol ure pred predvidenim pričetkom tekmovanja. Višina prijavnine za naknadno 

prijavo znaša 5 EUR več kot redna prijavnina. 

 

Vse dodatne informacije dobite v svojem društvu ali na tekmovanja@biljardna-zveza.si 


