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Štev.: 319/PJ-DL 
Ljubljana, 03.05.2017  

Razpis s prilogami je objavljen tudi na http:// www.zsis.si 
 
 
V skladu s koledarjem tekmovanj Zveze za  šport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega 
komiteja za leto 2017 objavljamo 
 

R A Z P I S 
 

DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV V BALINANJU  ZA LETO 2017 
ZA MOŠKE ČETVORKE IN ŽENSKE TROJKE 

 
1. 

 
Državno prvenstvo v balinanju – četvorke in trojke za leto 2017 bo 
 

v soboto, 3. junija 2017 
Športna dvorana balinček, Sotelska cesta 53 v Rogaški Slatini 

 
Organizator tekmovanja je ZŠIS-POK, izvajalec tekmovanja pa ODI Zgornje Posotelje. 

 
2. 

 
Zbor in sprejem tekmovalcev bo ob 8:30 pri balinišču. 
pričetek tekmovanja ob 9.00 uri.  
Razglasitev rezultatov bo takoj po končanem tekmovanju. 

 
3. 

 
Na državnem prvenstvu v balinanju lahko sodeluje 5 zmagovalnih ekip s področnih 
tekmovanj ZDIS v moški in 5 v ženski konkurenci ter po ena najboljša ekipa iz vsake od 
preostalih nacionalnih invalidskih organizacij. Način izbora najboljše ekipe je v pristojnosti 
vsake nacionalne invalidske organizacije. 
Ekipi organizatorja in državnega prvaka preteklega leta nimata pravice do avtomatične 
udeležbe. 
 

4. 
 
Ekipe bodo na osnovi števila prijav in sklepa sestanka vodij ekip pred začetkom tekmovanja, 
razdeljene v skupine. V vsaki skupini bodo odigrani dvoboji po načelu vsak z vsakim. 
Zmagovalne ekipe se bodo pomerile v zaključnih dvobojih na izpadanje. 
Prvo uvrščene ekipe iz preteklega leta bodo določene kot nosilci skupin na državnem 
prvenstvu v tekočem letu.  
Če je ekip 6, se razdelijo (izžrebajo) na dve skupini, znotraj katerih se odigrajo partije po 
načelu vsak z vsakim. Zmagovalni ekipi se pomerita med seboj za prvo in drugo mesto, 
drugo uvrščeni ekipi pa za tretje oz. četrto mesto. 
 

5. 
 
Tekmovanje se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj v Zvezi za 
šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju, Tehničnim pravilnikom za organizacijo in 
izvajanje tekmovanj v balinanju-ekipno, Mednarodnem tehničnem pravilniku v balinanju, ki ga 
uporablja tudi Balinarska zveza Slovenije in določilih tega pravilnika. 
Drugi stavek v 5. členu tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanja v 
balinanju ekipno z 2015 ni več veljaven. 
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6. 
 
Člani treh prvo uvrščenih ekip, ki se tekmovanja udeležijo, prejmejo medalje ZŠIS-POK, prvo 
uvrščene ekipe pa še pokale. 
Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanja. 

 
7. 

 
Upoštevane bodo samo vaše prijave oddane preko spletne prijave na strani 
https://prijava.zsis.si, kjer se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki 
vam je bil poslan na društveni elektronski naslov. V kolikor niste prepričani o 
uporabniškem imenu in geslu nas prosimo kontaktirajte na 01 5300 895. 
Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne bomo upoštevali!!! 
 
Razpis velja do vključno petka, 26. 05. 2017, po navedenem datumu se prijave 

zaprejo in oddaja prijav ni več mogoča. 
 

Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali. 
 

Za prijavo uporabite spletno aplikacijo https://prijava.zsis.si . 
 

Za zdravstveno stanje udeležencev tekmovanja so odgovorna društva (prijavitelj), ki so 
tekmovalce prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost.  

 
8. 

 
Morebitne dodatne informacije lahko dobite pri predstavniku izvajalca, ga. Betki Šeligo Plavčak 
tel. 041 669 131 ali na ZŠIS-POK na št. 01 53 00 85. 

 
9. 

 
ZŠIS-POK krije stroške izvedbe tekmovanja (po Merilih za sofinanciranje organizacije in 
izvedbe državnih prvenstev), priznanj in obroka, prijavitelji oziroma udeleženci pa preostale 
stroške udeležbe. 
 
S športnimi pozdravi.                                                    
 
 
 
Primož Jeralič        Damijan Lazar l.r. 
Strokovni sodelavec ZŠIS-POK      Predsednik ZŠIS-POK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
- Seznam uvrščenih ZDIS ekip pošljemo naknadno, ko ga prejmemo s strani Zveze delovnih 

invalidov Slovenije 
 
 


