Številka: 6713-2/2019-16
Datum: 23.10.2019
Ljubljanskim osnovnim šolam in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v badmintonu za posameznike
Prvenstvo osnovnih šol Ljubljane v badmintonu za posameznike bo v dvorani Badmintonskega kluba
BIT, Litijska 57 (Štepanjsko naselje, v bližini OŠ B. Jakca).
Tekmovanje bo v torek, 12.11. in sredo, 13.11.2019.
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne
otroke, šolsko leto 2019-2020« ter »Informator 1, 2019/2020«.
Glede na število prijavljenih ekip, se bo določil sistem tekmovanja.
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in

http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/.
Prijave preko spleta so možne od 24.10. (od 15.00) do 08.11.2019 (do 24.00).
Po zaključku prijav nadaljnje informacije posredujete izvajalcu:
Badmintonski klub BIT
Litijska 57, Ljubljana
tel: 041 370 730
e-pošta: tadej.seme@gmail.com

TOREK, 12.11.2019 - 13:00 učenci in učenke letnik 2005 in 2006
(registrirani in neregistrirani)
SREDA, 13.11.2019 - 13:00 učenci in učenke letnik 2007 in 2008
(registrirani in neregistrirani)
- 13:30 učenci in učenke letnik 2009 in 2010

BADMINTON
1. IZVAJALEC
Badmintonski klub BIT, Litijska 57, Ljubljana,
tel: 041 370 730
e-pošta: miso.mattias@gmail.com, tadej.seme@gmail.com, tadej.seme@badminton-zveza.si
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Posamično prvenstvo bo novembra 2019, ekipno pa februarja 2020. Točen datum in kraj
bomo javili z dodatnim razpisom.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
- Tekmuje se po pravilih Badmintonske zveze Slovenije in določilih tega razpisa,
- kategorije: - starejši učenci in učenke - letnik 2005 in 2006,
- mlajši učenci in učenke - letnik 2007 in 2008,
- najmlajši učenci in učenke - letnik 2009 in 2010,
- 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,
- ekipo tvorijo najmanj dva učenca in dve učenki (največ 3+3),
- v ekipnem delu tekmujejo samo neregistrirani,
- vsak ekipni dvoboj ima 5 iger; igra učencev in učenk posamezno, igra dvojic učencev in
učenk in igra mešanih dvojic,
- posamezni igralec lahko igra le dve igri,
- v kategoriji neregistriranih lahko nastopajo le učenci in učenke, ki v sezoni 2016/17,
2017/18, 2018/19 in 2019/20 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. PRIZNANJA
Najboljši trije posamezniki v vsaki kategoriji prejmejo medalje, najboljše tri ekipe pa pokale.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
V primeru, da šola prijavi dve ekipi, mora biti boljša ekipa prijavljena kot prva ekipa.
V finale državnega tekmovanja se uvrsti prvouvrščena ekipa in prvi trije posamezniki

v kategoriji starejših učencev in učenk.

