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RAZPIS PRVENSTVA OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE V 

BADMINTONU 
 
Prvenstvo osnovnih šol Ljubljane v badmintonu bo v dvorani 
BADMINTONSKEGA KLUBA BIT, Litijska 57 (Štepanjsko naselje, v  bližini 
OŠ B. Jakca). 
 
POSAMEZNIKI 
 
SREDA, 25. 11. 2009       -  9.00 učenci in učenke letnik 1997 in mlajši 

(kategorizirani in nekategorizirani) 
    - 10.00 učenci in učenke letnik 1999 in mlajši 

 
ČETRTEK, 26. 11. 2009       -  9.00 učenci in učenke letnik 1995 in mlajši 
     (kategorizirani in nekategorizirani) 
 
TEKMOVALNA DOLOČILA 
- tekmuje se po pravilih Badmintonske zveze Slovenije in določilih tega razpisa, 
- kategorije: - starejši učenci in učenke - letnik 1995 in mlajši, 

      - mlajši učenci in učenke - letnik 1997 in mlajši, 
                      - najmlajši učenci in učenke - letnik 1999 in mlajši, 
- vsak tekmovalec lahko tekmuje le v eni kategoriji,  
- v posamičnem tekmovanju tekmujejo posebej kategorizirani in nekategorizirani tekmovalci, 
- pri NEKATEGORIZIRANIH lahko nastopajo učenci in učenke, ki v sezonah 2008/09 in 
  2009/10 nimajo točk na nobeni od lestvic BZS 
- za posamično tekmovanje lahko vsaka šola prijavi največ 5 tekmovalcev v vsaki kategoriji, 
- tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. 
 
V primeru, da je učenec / učenka letnik 1997 ali mlajša in je nastopila pri letniku 1995 in 
1996 ter se je uvrstila med prve tri IMA pravico do nastopa na državnem prvenstvu.  
 
S področnega tekmovanja se v finale uvrstijo trije prvouvrščeni v vsaki kategoriji starejših 
učencev in učenk. 
 
OBVESTILA 
Za tekmovanje veljajo pravila, ki so objavljena v knjižici »PROGRAM ŠPORTNIH 
DEJAVNOSTI OSNOVNOŠOLCEV LJUBLJANE ZA ŠOLSKO LETO 2009-2010« na 
straneh 7, 8, 9 in 29 ter v reviji ŠPORT MLADIH – INFORMATOR 1, 2009/2010 na strani 
48 in 49. 
 
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in 
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http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/ 
 
Prijave preko spleta so možne, od ponedeljka 26. 10. 09(od 15.00), do srede 18. 11. 09(do 
24.00). 
 
Urnik tekmovanja bo objavljen po zaključku prijav. Po objavi urnikov, nadaljnje informacije 
posredujete izvajalcu: 
Badmintonski klub BIT  
Litijska 57, Ljubljana 
tel: 041 795 901 
e-pošta: miso.mattias@gmail.com 
tadej.seme@gmail.com 
tadej.seme@badminton-zveza.si 
 
 
 
Rafael Plut        Marko Kolenc 
Strokovni sodelavec       Načelnik oddelka 

 


