
 

Številka: 6713-3/2022-19 

Datum: 14. 11. 2022 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in koordinatorju 

 

 

 

Zadeva: Razpis posamičnega prvenstva osnovnih šol Ljubljane v badmintonu  

 

 

 

Spoštovani. 

 

Posredujemo vam razpis tekmovanja posameznic in posameznikov v badmintonu za Ljubljanske 

osnovne šole. Potekalo bo v dvorani Badmintonskega kluba BIT, 6. 12. in 7. 12. 2022. 
 

Prijave sprejemamo na spletni strani Šolska športna tekmovanja (timingljubljana.si). 

 

Prijave preko spleta so možne od 15. 11. (od 15.00) do 1. 12. 2022 (do 24.00).  
Prijave na dan tekmovanja niso možne. 
 
 
 
1. KOORDINATOR TEKMOVANJA 
 

Badmintonski klub BIT, Litijska 57, Ljubljana 

Tadej Šeme 

tel: 041 370 730 
e-pošta: tadej.seme@gmail.com 
 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje bo potekalo v dvorani Badmintonskega kluba BIT, Litijska 57 (Štepanjsko naselje, v 

bližini OŠ B. Jakca): 

- Torek 6. 12. 2022, ob 13:00 za učence in učenke letnik 2008 in mlajši (registrirani in 

neregistrirani), 

- Sreda 7. 12. 2022, ob 13:00 za učence in učenke letnik 2010 in mlajši (registrirani in 

neregistrirani), 

- Sreda 7. 12. 2022, ob 13:30 za učence in učenke letnik 2012 in mlajši.     

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko učenke in učenci osnovnih šol, ki izponjujejo pogoje pravil. 

 

4. TEKMOVALNA  DOLOČILA 

 
- Tekmuje se po pravilih Badmintonske zveze Slovenije in določilih tega razpisa, 
- vsak tekmovalec lahko tekmuje le v eni kategoriji,  
- tekmovanje je ekipno in posamično, 
- v posamičnem tekmovanju tekmujejo posebej registrirani in neregistrirani tekmovalci, 
- v posamičnem tekmovanju igrajo na dva dobljena niza do 21, 

https://www.timingljubljana.si/aslj/tekme.asp
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- v kategoriji neregistriranih lahko nastopajo le učenci in učenke, ki v sezonah 2020,    

   2021, 2022 in 2023 niso osvojili točk za uvrstitev na lestvico BZS, 
- za posamično tekmovanje lahko vsaka šola prijavi največ 5 tekmovalcev v vsaki kategoriji, 
- na posamičnem tekmovanju lahko nastopajo učenci in učenke s točkami BZS, 
- tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. 

 

5. KATEGORIJE 

 

Učenke: 

- najmlajše učenke letnik 2012 in mlajše 

- mlajše učenke letnik 2010 in mlajše 

- starejše učenke letnik 2008 in mlajše 

Učenci: 

- najmlajši učenci letnik 2012 in mlajši 

- mlajši učenci letnik 2010 in mlajši 

- starejši učenci letnik 2008 in mlajši 

 

5. PRIZNANJA 

 

Najboljše tri tekmovalke in tekmovalci v vsaki kategoriji prejmejo medalje takoj po končanem 

tekmovanju.  

 

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

 

Koordinator zagotovi objekt in vse ostalo za normalen potek tekmovanja. 
V finale državnega tekmovanja se uvrstijo prvi trije posamezniki v kategoriji starejših učenk in 
učencev. 
 
 

Pripravil: 

Rafael Plut 

Strokovni sodelavec II 

rafael.plut@ljubljana.si, 01 306 46 07, 051 628 562 

      

 

 

Marko Lebar       

Vodja odseka za programe športa                 

 

 

 

Marko Kolenc 

Sekretar – vodja oddelka  
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