Štev.: 695PJ/DL
Ljubljana, 24.10.2016

Razpis s prilogami je objavljen tudi na http:// www.zsis.si

RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA INVALIDOV
V DVORANSKEM BALINANJU - BOCCIA ZA LETO 2016
1.
Državno prvenstvo bo v

v soboto, 19. november 2016,
v CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a,
1241 Kamnik
Otvoritev prihod tekmovalcev, žreb in otvoritev prvenstva bo ob 9:00 uri, začetek
tekmovanja pa ob 9.30 uri.
Organizator tekmovanja je ZŠIS-POK, izvajalec pa Sonček ŠDCP.
2.
Na državnem prvenstvu lahko nastopijo 4 ekipe, najboljših posameznikov s klasifikacijo BC1
in BC3 tvorijo eno skupino 4, BC2, BC4 in BC5 vsaka skupina po 4 skupaj 12 z klasifikacijo in
4 najboljši posamezniki brez klasifikacije, ki so se na prvenstvo uvrstili na osnovi predhodnih
kvalifikacij (seznam v prilogi). Uvrščene ekipe morajo imeti isto zasedbo tekmovalcev s
katerimi se je ekipa kvalificirala na državno prvenstvo v nasprotnem primeru bo ekipa
diskvalificirana.
3.
Tekmovanje bo izvedeno po določilih Razpisa DP invalidov v dvoranskem balinanju,
Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj v dvoranskem balinanju
(Boccia) ter Splošnega tehničnega pravilnika za izvajanje državnih prvenstev ZŠIS-POK.
4.

popolne prijave. Prosimo, da vaše prijave oddate preko
spletnih prijav 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 pošti in elektronski pošti
ne bomo upoštevali!!!
Upoštevane bodo samo

Razpis velja do vključno petka, 11. 11. 2016, po navedenem datumu
se prijave zaprejo in oddaja prijav ni več mogoča.
Nepopolnih in prepoznih prijav ne bomo upoštevali.

V opombah je obvezno potrebno navesti tudi število spremljevalcev (kjer so ti nujni!)
Nepopolne in prepozne prijave ne bodo upoštevane.
5.
Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanj.
6.
ZŠIS-POK krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne dejavnosti
ZŠIS-POK”, priznanj ter toplega obroka, prijavitelji pa ostale stroške udeležbe (potne
stroške, bivanje, prehrana,..).
7.
Informacije lahko dobite pri g. Bojanu Poredošu na GSM 041 287 135, ga. Maji Bobnar na
GSM 031 778 137 ali na ZŠIS-POK, tel. 01 53 00 891.
S športnimi pozdravi !

Primož Jeralič
Strokovni sodelavec

Damijan Lazar l.r.
Predsednik ZŠIS-POK

2

Prilogi:
· Seznam ekip in posameznikov, ki so se kvalificirali na državno prvenstvo za leto 2016
· Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v dvoranskem balinanju
(Boccia)
Priloga 1:
- Seznam ekip, ki so se uvrstile na državno prvenstvo v dvoranskem balinanju – boccia:
1. PANTA REI 1 (Matjaž Bartol, Nataša Bartol,Tim Vodnik, Lena Vraničar)
2. CIRIUS KAMNIK 1(Ada Ibrahimovič, Armin Čatić, Almira Sertollaj )
3. DRUŠTVO PARAPLEGIKOV LJUBLJANSKE POKRAJINE (Jakob Škantelj, Silvo Mehle,

Boris Šmigoc, Adan Dmitrovič)
4. CIRIUS KAMNIK 2 (Indira Radič, Ezana Zulič, Ajša Perme, Žan Čop)

TEKMOVALCI S KLASIFIKACIJO:
- Seznam posameznikov uvrščenih na državno prvenstvo v dvoranskem balinanju – boccia:
BC1
1. BORIS ŠMIGOC
BC2
1.
2.
3.
4.

FABIO RIZZI
BOJAN POREDOŠ
NATALIE FINKŠT
URBAN MIKUŽ

BC3
1.
2.
3.
4.

NIKA ŠKOF
ANA MANDEL
LEJLA KUDUZOVIĆ
ZIKRET HIRKIĆ

BC4
1.
2.
3.
4.

MATJAŽ BARTOL
JAKOB ŠKANTELJ
NIKO ČIŽEK
ANDREJ HAT

BC5
1.
2.
3.
4.

ANA KOPAČ
DENIS ČATAK
SANEL REBRONJA
EZANA ZULJIČ

V primeru, da tisti tekmovalci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje zaradi kakršnih koli
težav ne bodo mogli nastopiti na tekmovanju, bomo prijavili naslednjega po lestvici.
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TEKMOVALCI BREZ KLASIFIKACIJE:
- Seznam posameznikov uvrščenih na državno prvenstvo v dvoranskem balinanju – boccia:
1.
2.
3.
4.

MUJAGA MAJETIČ
MATEJA LAJNŠČEK
PETER HVASTIJA
ARMIN ČATIČ

V primeru, da tisti tekmovalci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje zaradi kakršnih koli
težav ne bodo mogli nastopiti na tekmovanju, bomo prijavili naslednjega po lestvici.
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Priloga 2:

Štev.:PJ/JO-708-10.08/15
Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport
invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je
Komisija za tekmovalni šport (v nadaljnjem besedilu KTŠ) na svoji 12. seji dne
30.09.2015 sprejela - dopolnjen
Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v dvoranskem
balinanju (BOCCIA)

1. SPLOŠNI DEL
1. člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnih
prvenstev v dvoranskem balinanju (boccia).
2 člen
Državno prvenstvo se izvede v skladu s splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj
v ZŠIS-POK, CP-ISRA mednarodnimi pravili dvoranskega balinanja (boccia) in
določilih tega pravilnika.
3.člen
Državno prvenstvo v dvoranskem balinanju (boccia) se izvaja v terminu, ki je določen
v koledarju ZŠIS-POK.
2. TEKMOVANJE
4. člen
Sodnika določi organizator državnega prvenstva.
5. člen
Tekmuje se v posamični in ekipni konkurenci.
6. člen
3. TEKMOVANJE POSAMEZNIKOV S KLASIFIKACIJO
V posamični konkurenci lahko tekmujejo le tekmovalci-ke, ki sodijo po mednarodnih
pravilih v razrede BC1, BC2, BC3, BC4, BC5. V vsaki tekmovalni skupini so 4
tekmovalci, skupaj je to 20 tekmovalcev, ki so uvrstili iz posameznih ligaških
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tekmovanj, ki jih organizira Sonček-Zveza društev za cerebralno paralizo oz.
SONČEK Športno društvo, kot izvajalec športne dejavnosti.
7. člen
Na zaključku državnega prvenstva lahko tako sodeluje 20 najboljših tekmovalcev iz
predtekmovanja, ki so bili klasificirani po skupinah BC1, BC2, BC3, BC4 in BC5.
8. člen
Tekmovalci se razporedijo v pare kot sledi v skupinah BC1, BC2, BC3, BC4 in BC5.
Prvo uvrščeni iz predtekmovanja se postavi na mesto številka 1
Drugo uvrščeni iz predtekmovanja se postavi na mesto številka 4
9. člen
Tekmuje se po sistemu play off-a to pomeni vsak tekmovalcev-ka igra v vsaki
skupini, po sistemu vsak z vsakim. Vsi tekmovalci imajo zato v tekmovalnih razredih
BC1, BC2, BC3, BC4 in BC5 po tri tekme.
4. TEKMOVANJE POSAMEZNIKOV BREZ KLASIFIKACIJE
10. člen
V posamičnem tekmovanju tekmujejo štirje tekmovalci, ki po mednarodnih določilih
niso klasificirani v razrede BC1, BC2, BC3, BC4 in BC5.
Na zaključku državnega prvenstva sodelujejo 4 najboljši posamezniki iz
predtekmovanja.
11. člen
Zaključek državnega prvenstva v dvoranskem balinanju se igra po sistemu play off.
Tekmovalci v posamičnem tekmovanju izžrebajo zaporedne številke.
Tekmovalci se razporedijo v pare kot sledi:
Prvo uvrščeni iz predtekmovanja se postavi na mesto številka 1
Drugo uvrščeni iz predtekmovanja se postavi na mesto številka 4
Preostala dva tekmovalca žrebata za preostala prosta mesta (2 in 3)
Tekme potekajo po sledečem vrstnem redu: 1 : (žrebamo med 2 in 3 uvrščenim)
4 : (žrebamo med 2 in 3 uvrščenim)
poraženi ekipi (za 3. in 4. mesto)
zmagovalni ekipi (za 1. in 2. mesto)
5. EKIPNO TEKMOVANJE
12. člen
V ekipnem tekmovanju petčlanskih ekip, lahko sodelujejo tekmovalci, ki po
mednarodnih določilih niso uvrščeni v razrede BC1, BC2, BC3, BC4 in BC5.
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Na zaključku državnega prvenstva sodelujejo 4 najboljše ekipe iz predtekmovanja.
13. člen
Zaključek državnega prvenstva v dvoranskem balinanju (boccia) se igra po sistemu
play off.
Ekipe izžrebajo zaporedne številke. Številko 1 ima praviloma prvo uvrščena ekipa iz
predtekmovanja. Številko 4 pa ima drugouvrščena iz predtekmovanja. Mesta 2 in 3
se izžrebata.
Tekme potekajo po sledečem vrstnem redu: 1 : (žrebamo med 2 in 3 uvrščenim)
4 : (žrebamo med 2 in 3 uvrščenim)
poraženi ekipi (za 3. in 4. mesto)
zmagovalni ekipi (za 1. in 2. mesto)
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Na tekmovanju odloča o pritožbah glavni sodnik, predstavnik ZŠIS-POK in trener-ka
državne reprezentance.
Komisija za tekmovalni šport ima pravico tolmačenja tega pravilnika.
Tehnični pravilnik za dvoransko balinanje stopi v veljavo dne 30.09.2015.
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik št. PJ/JO-1372-3.26/11.

Predsednik KTŠ:
Jože Okoren l.r.
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