VSTOPNICE ZA SVETOVNO PRVENSTVO 2018
Vstopnice za septembrsko svetovno prvenstvo za moške, ki ga skupaj gostita Italija in Bolgarija in na katerem
slovenski odbojkarji tekme igrajo v skupini A, v Firencah, italijanska odbojkarska zveza FIPAV prodaja izključno
preko platforme Ticket One, ki deluje po podobnem principu kot Eventim v Sloveniji.
Prvi sveženj vstopnic je FIPAV v prodajo poslala 28. februarja, brez predhodne najave oz. obvestila odbojkarskim
zvezam, katerih reprezentance na prvenstvu nastopajo. V le tednu dni so bile nekatere tekme v skupini A, v kateri
igra Italija, razprodane. Kljub več pozivom, ki jih je Odbojkarska zveza Slovenije naslovila na FIPAV, Ticket One
in Mednarodno odbojkarsko zvezo FIVB, je OZS odgovor o distribuciji vstopnic med navijače tujih reprezentanc
prejela šele sredi marca. V dopisu je FIPAV OZS pozvala, da lahko do konca marca za vsako tekmo rezervira le 100
vstopnic, več jih v kvoti ni na voljo.
OZS je vstopnice rezervirala, prijave za nakup pa zbira preko e-pošte prireditve@odbojka.si. OZS vstopnice lahko
zagotovi le prvim 100 navijačem, so pa zaradi izrednega zanimanja vstopnice iz omenjene nacionalne kvote za tekmi
med Slovenijo in Argentino (17. september 2018) in Italijo in Slovenijo (18. september 2018) že pošle.
Za ostale tekme je naenkrat mogoče kupiti le štiri vstopnice, po ceni 17 ali 33 evrov. Vstopnice so dnevne in veljajo
za obe tekmi, ki potekata na dan, ko je vstopnica veljavna. Preko platforme TicketOne so trenutno na voljo le še
vstopnice za tekmi med Slovenijo in Japonsko ter med Slovenijo in Argentino:
http://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&erid=2127524&doc=artistPages/tickets&action=tickets&fun=
artist&language=en

POZICIJE ZA SLOVENSKE NAVIJAČE V DVORANI NELSON MANDELA FORUM
12. 9.
14. 9.
15. 9.
17. 9.
18. 9.

Dominikanska r.- Slovenija
Japonska - Slovenija
Belgija - Slovenija
Argentina - Slovenija
Italija - Slovenija

1. sektor (33 €)
1. sektor (33 €)
1. sektor (33 €)
1. sektor (33 €)
1. sektor (33 €)

tribuna EST
tribuna EST
tribuna Nord bassa
tribuna EST
tribuna Sud bassa

2. sektor (17 €)
2. sektor (17 €)
2. sektor (17 €)
2. sektor (17 €)
2. sektor (17 €)

gradinata superiore
gradinata superiore
tribuna Nord alta
gradinata superiore
tribuna Sud alta

Ali bo za nakup na voljo še kakšen dodaten sveženj vstopnic, nam organizatorji, žal, še niso sporočili.

