Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA
V BADMINTONU
VODJA TEKMOVANJA: Aljoša TURK, 040 234 514, aljosa.turk@gmail.com
KRAJ TEKMOVANJA: Športna dvorana OŠ Trebnje
URA ZAČETKA TEKMOVANJA: SOBOTA, 8. 6. 2019, OD 7.30 PO RAZPOREDU
POIMENSKE PRIJAVE EKIP: 30 MINUT PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA
1. IZVEDBA TEKMOVANJA
Igra se po uradnih pravilih badmintona, objavljenih na spletni strani Badmintonske zveze Slovenije.
Tekmovanje je ekipno in ni ločeno po spolih.
2. SESTAVA EKIPE
Ekipa šteje dva tekmovalca/ki. Ekipa ima lahko tudi rezervo, ki lahko nastopa v igri dvojic ali v naslednjem
drugem dvoboju.
3. POTEK TEKMOVANJA
Na osnovi žreba so ekipe razdeljene v skupine, kjer se igra po sistemu vsak z vsakim (velja za skupine treh ekip),
nato pa se zmagovalci skupin razvrstijo v sistem tekmovanja na izpadanje, kar pomeni, da ekipa, ki izgubi
tekmo, konča s tekmovanjem. Sistem tekmovanja se lahko spremeni glede na število prijavljenih ekip. Vse
tekme se igrajo na dva dobljena niza do 15.
4. DOLOČITEV VRSTNEGA REDA EKIP
Zmagovalni ekipi v polfinalu se pomerita za prvo mesto, poraženi v polfinalu pa za tretje mesto. Vrstni red
ostalih ekip se določi po izidih-rezultatu-vrstnem redu ekip, ki so se uvrstile v polfinale.
5. OPREMA IN IGRIŠČE
Organizator zagotovi badminton igrišče in žogice. Loparji so osebni rekviziti in so stvar vsakega posameznika.
Tudi žogice za ogrevanje si zagotovijo tekmovalci sami. Tekmovalci lahko tekmujejo samo v športni opremi in
obutvi. Igra se z žogico bele ali rumene barve.
6. SPLOŠNA PRAVILA
Vodja ekipe mora 30 minut pred pričetkom tekmovanja oddati uradni seznam igralcev/tekmovalcev, potrjen s
strani podjetja. Tekmovalec se mora identificirati z veljavnim osebnim dokumentom.
Tekmovalci morajo sami slediti urniku in razporedu tekmovanja, saj natančnega časa odigravanja dvobojev ni
mogoče predvideti. Ekipa, ki več kot 3 minute zamudi začetek tekme po urniku, izgubi dvoboj z 2:0.
Vsa nerazumevanja med tekmo praviloma rešuje organizator turnirja sam.
Vsak tekmovalec ali tekmovalka tekmuje na lastno odgovornost.
7. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega razsodišča.
8. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.
Vodja tekmovanja
Aljoša TURK

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

