Številka: ŽK/GG – 292 - 18.06/20
Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj pri Zvezi za šport
invalidov Slovenije – Slovenskem paralimpijskem komiteju (Zveza ŠIS - SPK) je
Komisija za tekmovalni šport (KTŠ) na svoji 15. seji dne 18.06.2020 sprejela:
Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v balinanju – ekipno.
1. SPLOŠNI DEL
1. člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba državnih
prvenstev v balinanju - ekipno.
2 člen
Državno prvenstvo se izvede v skladu s Splošnim pravilnikom za izvedbo tekmovanj
pri Zvezi ŠIS - SPK, Mednarodnem tehničnem pravilniku v balinanju, ki ga uporablja
tudi Balinarska zveza Slovenije in določilih tega pravilnika.
3. člen
Državno prvenstvo v balinanju se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju Zveze ŠIS
- SPK.
2. TEKMOVANJE
4. člen
Tekmuje se ekipno. Moška ekipa šteje 4 igralce in največ dve rezervi, ne glede na
razred invalidnosti. Ženska ekipa šteje 3 igralke in največ eno rezervo, ne glede na
razred invalidnosti

5.člen
Tekmuje se ločeno v ženski in moški konkurenci.
6.člen
Na državnem prvenstvu v balinanju lahko sodeluje 6 zmagovalnih ekip s področnih
tekmovanj v moški in 6 v ženski konkurenci s strani ZDIS - a.
Ekipa izvajalca in državnega prvaka v preteklem letu nimata pravice do avtomatične
udeležbe na državnem prvenstvu v tekočem letu.
7. člen
Če je ekip 6, se ekipe razdelijo (izžrebajo) na dve skupini, znotraj katerih se odigrajo
partije po načelu vsak z vsakim. Najboljši ekipi iz preteklega leta sta nosilki skupin na
državnem prvenstvu v tekočem letu.
Zmagovalni ekipi se pomerita med seboj za prvo in drugo mesto, drugo uvrščeni ekipi
pa za tretje oz. četrto mesto.
8. člen
Vrstni red v skupinah se določa na osnovi:
 Števila točk (za zmago se prejme 2 točki, za poraz 0 točk),
 rezultati medsebojnega dvoboja.
 večjega števila skupno osvojenih »puntov«.
 manjšega števila izgubljenih »puntov«.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Tehnični pravilnik za balinanje stopi v veljavo 18.06.2020.
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik št. PJ/JO-65912.11/16.
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