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RAZPIS DRŽAVNEGA PRVENSTVA   

V DVORANSKEM BALINANJU - BOCCIA ZA LETO 2020 
 

1. 
 

Državno prvenstvo bo potekalo v: 
 

soboto, 7. novembra 2020 
v CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a,  

1241 Kamnik 
 
Prihod tekmovalcev in otvoritev prvenstva bo ob 9:00 uri, začetek tekmovanja pa ob 9.30 uri. 
 
Organizator tekmovanja je Zveza ŠIS - SPK, izvajalec pa Sonček ŠDCP. 
 

2. 
 

Na državnem prvenstvu lahko nastopijo 4 najboljše ekipe, 4 najboljši posamezniki s 
klasifikacijo BC1, BC2, BC3, BC4 in BC5 (skupaj 20 posameznikov s klasifikacijo) in 4 najboljši 
posamezniki brez klasifikacije – razred OPEN, ki so se na prvenstvo uvrstili na osnovi rezultatov 
v ligaškem delu tekmovanja. Uvrščene ekipe morajo sodelovati z enako zasedbo tekmovalcev, 
s katero se je ekipa kvalificirala na državno prvenstvo, v nasprotnem primeru bo ekipa 
diskvalificirana. 
 

3. 
 
Tekmovanje bo izvedeno po določilih tega razpisa, Tehničnega pravilnika za organizacijo in 
izvajanje tekmovanj v dvoranskem balinanju (Boccia) ter Splošnega pravilnika za izvajanje 
državnih tekmovanj pod okriljem Zveze ŠIS - SPK. 
    

4. 
 

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 893. Prijavnic po navadni in elektronski pošti ne 
bomo upoštevali. 



 

 
Razpis velja do vključno petka, 30.10. 2020, 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 (prijavitelji), ki so 
tekmovalce prijavila, tekmovalci pa nastopajo na lastno odgovornost.  
 
Udeleženci so zavezani k spoštovanju vseh priporočil NIJZ v zvezi s koronavirusom za 
izvajanje športnih dejavnosti, veljavnih na dan tekmovanja. 
 
 
V opombah je obvezno potrebno navesti tudi število spremljevalcev, kjer so le ti nujni.  
 

5. 
 

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku tekmovanj. 
 

6. 
 

Zveza ŠIS – SPK krije stroške izvedbe tekmovanja po “Merilih za sofinanciranje športne 
dejavnosti”, in priznanj. Prijavitelji krijejo ostale stroške udeležbe (potni stroški,..). V kolikor 
bo to dovoljeno, bodo imeli udeleženi na voljo tudi topli obrok, o tem boste obveščeni v 
tednu pred samim tekmovanjem.  

 
7. 
 

Informacije o tekmovanje lahko dobite pri ga. Maji Bobnar na telefonski številki: 031 778 137 
ali na Zvezi ŠIS – SPK na telefonski številki: 01 5300 893, ali e – naslovu: ziga.kobasevic@zsis.si. 
 
S športnimi pozdravi! 
 
 Žiga Kobaševič l.r.                        Damijan Lazar l.r. 
Strokovni sodelavec               Predsednik Zveze ŠIS - SPK 
 
Priloga: 
 

 Seznam ekip in posameznikov, ki so se kvalificirali na državno prvenstvo za leto 2020 (objavljen bo 
naknadno). 


