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Na osnovi določil 23. in 30. člena Statuta Zveze društev petanke Slovenije se 
sprejme 
 
 
 

T E K M O V A L N I    
pravilnik 

 
 

1. člen 
 
Tekmovalni pravilnik ureja način tekmovanja pod okriljem Zveze društev petanke 
Slovenije, v nadaljevanju ZDPS. 
 
 

2. člen 
 
Tekmovanja pod okriljem ZDPS vodi tekmovalno registracijska komisija, v 
nadaljevanju TRK ZDPS, ki je odgovorna Izvršnemu odboru ZDPS. Naloge TRK so: 

 letna registracija društev in igralcev, 

 koledar tekmovanj, 

 evidentiranje prijav na tekmovanje in pregled licenc, 

 določanje sistema posameznega tekmovanja, 

 potrditev ustreznosti igrišč, 

 delegiranje enega člana v žirijo tekmovanja, 

 evidentiranje zapisnikov tekmovanj in vodenje lestvic tekmovanj, 

 izbor, nadzor in spremljanje dela selektorjev in reprezentantov. 
 
Pred vsako tekmovalno sezono, najkasneje 2 meseca pred začetkom sezone, TRK 
ZDPS pripravi predlog tekmovalnega koledarja in ga posreduje vsem društvom, ki 
lahko v določenem roku kandidirajo za posamezna tekmovanja. Na podlagi prispelih 
kandidatur društev, TRK izvede dodelitev posameznih tekmovanj in ga z 
obrazložitvijo predloži IO ZDPS v potrditev. IO ZDPS najkasneje 1 mesec pred 
začetkom sezone potrdi dodelitev organizacije posameznega tekmovanja 
najboljšemu ponudniku in istočasno tekmovalni koledar uradno objavi na spletni 
strani www.zdps.si ter ga posreduje društvom preko elektronske pošte. 
 
Postopek registracije določa Registracijski pravilnik. 
 
Aktivnosti v zvezi z načinom izbora selektorjev in reprezentantov, njihovim pravicam 
in dolžnostim, disciplinsko odgovornostjo in nadzorom, določa Poslovnik o delu z 
državnimi reprezentancami. 
 
 

3. člen 
 
Tekmovanja po okriljem ZDPS so: 

 Državna prvenstva: 
 klubsko (državna liga), 

http://www.zdps.si/
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 trojke: (člani, članice, mix), 
 dvojice: (člani,članice, mix), 
 dvojice: (mladinci in cicibani skupaj), 
 posamezno (člani, članice, mladinci in cicibani 

skupaj*),  
 natančno izbijanje (člani, članice), 
 veterani - trojke (klubska pripadnost ni pomembna). 

 
* V kolikor je na tekmovanje prijavljenih 5 ali manj cicibanov sta kategoriji združeni, 
drugače igrajo ločeno. 

 

 Tekmovanje TOUR: 
 trojke - dva turnirja,  
 dvojice - trije turnirji, 
 posamezno - en turnir. 

 

 Turnirji Masters (najboljši tekmovalci in tekmovalke iz pretekle sezone – člani, 
članice). 

 
Vsa državna prvenstva morajo biti izpeljana v tekoči sezoni. V primeru, da se žirija 
tekmovanja odloči za odpoved ali prekinitev turnirja (slabo vreme, ipd.) je TRK ZDPS 
dolžna določiti novi termin za izvedbo odpadlega državnega prvenstva. 
 
Predvidenih je 6 tekmovanja TOUR in sicer dvakrat trojke in trikrat dvojice ter enkrat 
posamezno v absolutni konkurenci. 
 
Vsa tekmovanja (razen državne lige) vodi žirija tekmovanja v sestavi: 

 predstavnik TRK ZDPS - vodja tekmovanja, 

 predstavnik organizatorja tekmovanja - član, 

 glavni sodnik - član. 
 
 

3.a člen 
 
Promocijski turnirji (PROM TOUR) – organizira jih ZDPS s ciljem promoviranja in 
širjenja petanke kot športa v Sloveniji. PROM TOUR-ji ne spadajo med druga 
tekmovanja določena s 3. členom tega pravilnika. PROM TOUR lahko organizira tudi 
vsako društvo, če za njega kandidira. Pogoj je, da se tekmovanje ne izvaja na 
igriščih društva, ampak na drugi lokaciji. 
 
 

4. člen 
 
Ob koncu sezone dobimo: 

 državnega klubskega prvaka, 

 TOUR zmagovalca (člani, članice,mladinci, cicibani (glej 3. člen))*, 

 državnega prvaka v trojkah (člani, članice, mix), 

 državnega prvaka v dvojicah (člani, članice, mix, mladinci in cicibani), 

 državnega prvaka posamezno (člani, članice, mladinci in cicibani*), 

 državnega prvaka v natančnem izbijanju (člani, članice), 
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 zmagovalca Mastersa (člani, članice). 
 
* V kolikor mladinci in cicibani DP posamezno odigrajo skupaj (glej 3. člen), je 
lestvica samo ena. Drugače lestvici TRK vodi posebej. 
 
 

PRAVILA IGRE IN DIMENZIJE IGRIŠČ 
 

5. člen 
 
Vsa tekmovanja navedena v 3. členu tega pravilnika se igrajo po veljavnem 
Mednarodnem pravilniku. 
 
Za tekmovanja pod okriljem ZDPS in za turnir Centrope Cup veljajo naslednja 
modificirana pravila: 
 
Igrišča: 

 Minimalna dimenzija igrišč je 12 m dolžine x 3 m širine. 

 Igrišča morajo biti razmejena z vrvico. 

 Meja igrišča mora biti ravno tako označena z vrvico najmanj 15 cm od oboda 
igrišča. 

 Igrišča morajo biti ločena od prostora za gledalce s trakom, ki se nahaja 
najmanj 1 m od oboda igrišč. 

 Na igrišča je prepovedan vnos alkohola in cigaret tako med ogrevanjem kot 
med igro samo. 

 Peščeno nasutje igrišč ne sme presegati debeline 2 cm. 

 Igrišča, na katerih se igra v večernih urah morajo biti osvetljena tako, da je 
omogočena maksimalna vidljivost za normalno igranje in merjenje. 

 Igrišča morajo biti označena s številkami igrišč, pol ure pred začetkom 
tekmovanja in se do zaključka tekmovanja ne smejo spreminjati. 

 
Ogrevanja: 

 Ogrevanje ni dovoljeno na igriščih, ki so tisti trenutek namenjeni za igro. 
Ogrevanje je dovoljeno na prostih igriščih, s tem da ne motiš ekip, ki še igrajo 
oziroma igrišča namenjena ogrevanju določi sodnik. 

 
Začetek tekmovanja: 

 Pri vsakem sistemu, kjer se igra na časovno omejitev, je potrebno brez izjeme 
upoštevati začetni signal sodnika. Kazen za neupoštevanje je opozorilni karton 
in ponovni začetek tekme. 

 
Metanje balinčka: 

 Balinček se meče v skladu z mednarodnimi pravili. 

 V časovno omejenih in časovno neomejenih igrah ima ekipa na voljo le en met 
balinčka. V primeru neuspešnosti, nasprotna ekipa, v skladu z mednarodnimi 
pravili, balinčka postavi kamor želi. 

 
Konec obrata v časovno omejenih igrah: 
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 V kolikor je v zadnjem obratu pred sodnikovim žvižgom, ki označuje konec 
igralnega časa, vržena zadnja krogla, sta ekipi dolžni odigrati še en obrat, ki 
se šteje znotraj igralnega časa. 

 
Menjava igralcev: 

 Na tekmovanjih pod okriljem ZDPS je v trojkah in dvojicah dovoljena ena 
menjava. Pri DP mešanih (mix) trojk in DP mešanih (mix) dvojicah mora 
sestava po menjavi prav tako ostati mešana (mix). 

 
Plastični krogi: 

 Društva morajo zagotoviti zadostno število krogov za ligaško tekmo (najmanj 3 
za posamezno ligaško tekmo). Za tekmovanja pod okriljem ZDPS kroge 
zagotovi Zveza, vendar pa je dolžnost društva, ki organizira določeno 
tekmovanje, da kontaktira predstavnika ZDPS in si kroge za tekmovanje 
sposodi. 

 
 

KATEGORIJE IGRALCEV 
 

6. člen 
 
Tekmovalci so v registru razdeljeni v sledeče kategorije: 

 člani, članice - starost 18 let in več (v tekočem koledarskem letu dopolnijo 18 
let ali več), 

 kadeti - starost 18-22 let (v tekočem letu dopolnijo najmanj 18 oziroma največ 
22 let), 

 kadetinje - starost 15-22 let (v tekočem letu dopolnijo najmanj 15 oziroma 
največ 22 let), 

 mladinci - starost 13-17 let (v tekočem koledarskem letu dopolnijo najmanj 13 
let oziroma največ 17 let), 

 cicibani - starost do 12 let (v tekočem koledarskem letu dopolnijo 12 let ali 
manj), 

 veterani - starost 55 let in več (v tekočem koledarskem letu dopolnijo 55 let ali 
več). 

 
Mladinci in cicibani lahko nastopajo na državnih prvenstvih v članski kategoriji v 
primeru, če tovrstnega tekmovanja v tekoči sezoni nimajo v svoji kategoriji.  
 
 

PRIJAVE NA TEKMOVANJE 
 

7. člen 
 
Prijave udeležencev na posamezna tekmovanja sprejema TRK ZDPS preko 
elektronske prijave na spletni strani www.zdps.si. Prijava mora biti zaključena do 
srede, do 23:59 ure, saj se v četrtek ob 00:00 prijave zaključijo. 
 
Vsaka prijavljena ekipa ima možnost svoj nastop na tekmovanju odpovedati do 
četrtka, do 23:59 ure na trk@zdps.si. 
 

http://www.zdps.si/
mailto:trk@zdps.si
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Na dan tekmovanja je dolžna vsaka prijavljena ekipa oziroma posameznik svojo 
prisotnost potrditi pri vodji tekmovanja najkasneje do 8:30. 
 
Vsak klub ali društvo, ki želi nastopati v državni ligi, mora ekipo številčno in 
poimensko prijaviti ob letni registraciji. Ceno registracije po ekipi določi Izvršni odbor 
ZDPS. 
 
 

DRŽAVNA PRVENSTVA 
 

8. člen 
 
Državna prvenstva se odigrajo ločeno glede na spol oziroma kategorijo. Za člane in 
članice je obvezna klubska pripadnost. Pravico nastopa na DP imajo vsi igralci ZDPS 
z veljavno licenco. Na DP prav tako lahko nastopajo tudi tuji državljani, pod pogojem, 
da so včlanjeni v enega od slovenskih klubov in da imajo veljavno licenco. Prav tako 
ne smejo biti istočasno člani katerega koli drugega kluba (tujega), ali imeti veljavno 
licenco druge zveze. 
 
Za vsa državna prvenstva v članski kategoriji, razen državne lige, DP posameznikov 
in DP v natančnem izbijanju, se TRK o sistemu tekmovanja odloči, ko je znano 
število prijav za posamezno DP. Enako velja tudi za tekmovanja pri mladincih, 
cicibanih in veteranih. 
 
Nosilcev na državnih prvenstvih ni. 
 
Na vseh državnih prvenstvih, razen na DP posameznikov, je časovna omejitev za 
predtekmovanje (vključno s Cadragem) 60 min plus dodatna 2 obrata, vsi izločilni boji 
pa se igrajo do 13, brez časovne omejitve. 
 
Na DP se igra za 3. mesto, izjema je ekipno DP, kjer se za 3. mesto ne igra. 
 
Na državnih prvenstvih lahko tekmovalci v vseh starostnih kategorijah tekmujejo le s 
kroglami, ki so veljavne in potrjene s strani Svetovne petankarske zveze. 
 
 

TEKMOVANJA TOUR 
 

9. člen 
 
Tekmovanja TOUR in PROM TOUR so odprta tekmovanja ZDPS na različnih 
lokacijah. Klubska pripadnost ni obvezna, možna je tudi mednarodna konkurenca. Na 
tekmovanjih TOUR in PROM TOUR je dovoljeno igranje nelicenciranim igralcem z 
obvezno predhodno prijavo na spletni strani www.zdps.si. Nelicencirani igralci so 
dolžni plačati dnevno kotizacijo na samem prizorišču tekmovanja. 
 
Edino tekmovanje TOUR, kjer je konkurenca po kategorijah ločena, je tekmovanje 
TOUR posamezno, kjer mladinci in cicibani igrajo ločeno od članov in članic. 
 
Višino kotizacije vsako leto odreja Izvršni odbor ZDPS. 

http://www.zdps.si/
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Na turnirju Centrope Cup imajo možnost nastopa igralci z veljavno tekmovalno 
licenco in nelicencirani igralci, ki poravnajo znesek dnevne kotizacije na samem 
prizorišču tekmovanja. 
 
 

PRAVILA OBLAČENJA 
 

10. člen 
 
Na DP mora tekmovalec, tekmovalka oziroma ekipa, ki igra skupaj, nositi zgornje 
dele oblačil z logotipom svojega kluba. Igralci posameznega kluba, ki skupaj igrajo v 
posamezni ekipi, morajo imeti enake klubske majice s klubskim logotipom. 
 
Na turnirjih CC, TOUR in na kvalifikacijah za EP in SP klubski dres, logotip ni 
potreben, prav tako niso potrebni enotni zgornji deli oblačil. 
 
Nastopanje v reprezentančnih oblačilih ni dovoljeno. Izjemoma se dovoli v primerih, 
ko gre za igranje reprezentančne selekcije v sklopu priprav na mednarodna 
tekmovanja. Ob prijavi na tekmovanje je potrebno izrecno navesti, da gre za 
reprezentančno ekipo. 
   
Na DP je obvezna zaprta obutev spredaj in zadaj. Izjemoma se s predloženim 
zdravniškim potrdilom odprta obutev dovoli. 
 
 

SISTEM TEKMOVANJ 
 

11. člen 
 
Glede na število prijav in vremenske pogoje se TRK odloči za najbolj primeren sistem 
tekmovanja (državna prvenstva v članski kategoriji se igrajo v skladu z določili 8. 
člena tega pravilnika) in s časovno omejitvijo posameznih iger ter vse skupaj objavi 
najkasneje en dan pred tekmovanjem na spletni oglasni deski ZDPS. 
 
Žreb opravi TRK na dan tekmovanja skupaj z glavnim sodnikom. 
 
 

12. člen 
 
Možni sistemi za tekmovanja so: 

 CUP sistem, 

 skupine (vsak z vsakim), 

 švicarski sistem (Bucholz), 

 sistem dvojne eliminacije, 

 sistem na izpadanje na dve dobljeni igri, 

 sistem enojne eliminacije, 

 Cadrage, 

 ''sistem srečnega poraženca''. 
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Izjeme so državna liga, državno prvenstvo v natančnem izbijanju in državno 
prvenstvo posameznikov. 
 
 

13. člen 
 
Državno prvenstvo posamezno za člane se načeloma igra v dveh dneh, v soboto 
švicarski sistem (Bucholz), v nedeljo pa Cup sistem. Če število prijavljenih igralcev to 
omogoča, se celotno tekmovanje izvede v enemu dnevu, temu primerno pa se 
prilagodi tudi sistem tekmovanja. Vse igre se igrajo do 13, brez časovne omejitve.   
 
 

14. člen 
 
Na tekmovanjih s švicarskim sistemom, po sistemu Bucholz. 
 
V primeru, da je izbran švicarski sistem, je glede na število prijav v naprej določeno 
število tekmovalnih krogov v predtekmovanju in število ekip, ki napredujejo v izločilne 
boje: 

 19 ekip ali manj: 4 KROGI in 8 ekip, ki napredujejo v knock-out, 

 od 20 do 25 ekip: 5 KROGOV in 8 ekip, ki napredujejo v knock-out, 

 od 26 do 32 ekip: 4 KROGI in 16 ekip, ki napredujejo v knock-out, 

 33 ekip ali več: 5 KROGOV in 16 ekip, ki napredujejo v knock-out. 
 
Izjema so državna prvenstva, na katerih ima TRK možnost o številu krogov 
švicarskega sistema Bucholz odločati sama, prav tako pa lahko TRK določi število 
ekip, ki po odigranem švicarskem sistemu napredujejo v izločilne boje. 
 
 

15. člen 
 
Najmanjša časovna omejitev za turnirje pod okriljem ZDPS je 45 minut + 1 dodatni 
obrat. 
 
 

DRŽAVNA LIGA 
 

16. člen 
 
V primeru, da se za ligaško tekmovanje registrira 9 ekip ali manj, se odigra enokrožni 
sistem. Po odigranem rednem delu, najboljše 4 ekipe napredujejo na zaključni turnir 
četverice. 
 
V primeru 10 ali več ekip, se ekipe razdeli v dve skupini, odigra se dvokrožni sistem. 
 
Za razvrstitev v skupine velja sledeč kriterij: 
Finalista zaključnega turnirja četverice gresta vsak v svojo skupino. Zmagovalec v 
skupino A, poraženec v skupino B. Vse ostale ekipe prijavljene za državno ligo, se v 
skupine izžreba. V kolikor se za ligaško tekmovanje prijavita dve ekipi iz istega kluba, 
se predhodni žreb opravi tako, da sta ekipi izžrebani v ločeni skupini. 
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Po odigranem rednem delu najboljše 4 ekipe napredujejo na zaključni turnir 
četverice. Na zaključni turnir četverice se uvrstita najboljši dve ekipi iz vsake skupine. 
 
Polfinale: 
A1 : B2 = F1 
B1 : A2 = F2 
 
Finale: 
F1 : F2 
 
 

17. člen 
 
Za vsako tekmo mora organizator pripraviti tri igrišča, ki se po možnosti držijo skupaj. 
Sodnika na ligaški tekmi sta vodje ekip (razen na zaključnem turnirju četverice), vodja 
domače ekipe pa je poleg sodniških nalog dolžan zbrati zapisnike ligaških tekem ter 
jih posredovati TRK ZDPS. Za zaključni turnir četverice se delegira 2 sodnika. 
 
 

18. člen 
 
Na vsaki ligaški tekmi morata vodji ekip napisati zapisnik ligaške tekme, na katerem 
je zabeleženo najmanj šest in največ deset igralcev. Da se tekma lahko odigra mora 
biti ob samem začetku tekme prisotnih vsaj šest igralcev, od tega vsaj en igralec 
nasprotnega spola. 
 
Vsaka tekma državne lige se mora odigrati po sprejetem ligaškem koledarju. Ligaška 
tekma se lahko prestavi samo v primeru slabega vremena  ter zaradi bolezni v ekipi 
(če ekipa zaradi bolezni ne more prijaviti obveznih 6 igralcev). Neopravičena  predaja 
ligaških tekem ni dovoljena in bo sankcionirana po naslednjem vrstnem redu: 

 prva neopravičena predaja ligaške tekme se sankcionira z odvzemom točk 
(lahko tudi v minus) in registriranim rezultatom 9:0 za nasprotno ekipo; 

 druga neopravičena predaja ligaške tekme se sankcionira z izključitvijo ekipe 
iz lige brez možnosti vračila plačane kotizacije in izbris vseh točk, ki so bile 
pridobljene proti izključeni ekipi. 

 
 

19. člen 
 
Ligaška tekma se odigra na sledeči način: 

1. del: 
-    odprta trojka : odprta trojka 
-    odprta dvojica : odprta dvojica 
-    ženska enojka : ženska enojka 

 
2. del: 

- mešana trojka : mešana trojka 
- odprta dvojica : odprta dvojica 
- moška enojka : moška enojka 
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3. del: 
- odprta dvojica : odprta dvojica 
- mešana dvojica : mešana dvojica 
- odprta dvojica : odprta dvojica 

 
Vse igre se igrajo do 13 osvojenih točk. V rednem delu tekmovanja se mora vsaka 
tekma odigrati do konca, medtem ko v finalnem delu to ni obvezno v kolikor je končni 
zmagovalec tekme že odločen. 
 
Na posamični tekmi je na voljo 9 točk: vsaka zmaga v posamezni igri šteje 1 točko, 
poraz 0 točk. Končna zmaga na ligaški tekmi šteje 1 točko in poraz 0 točk.  
 
 

20. člen 
 
TRK ZDPS določa in objavlja lestvico po sledečem ključu: 

 število osvojenih točk, 

 medsebojno srečanje (če imata dve ekipi enako število točk), 

 skupna razlika v igrah (če so v krogu izenačenih po točkah tri ekipe ali več), 

 skupna punt razlika (če so v krogu izenačenih po točkah tri ekipe ali več). 
 
 

21. člen 
 
Zaključni turnir četverice organizira društvo, ki je na prvem mestu po odigranem 
rednem delu. V kolikor prvi po lestvici ne želi organizirati zaključnega turnirja, je 
organizacija dodeljena naslednjemu na lestvici itd. Klubi nimajo možnosti dodelitve 
organizacije drugemu klubu. V primeru odklonitve organizacije vseh štirih ekip, 
organizatorja poišče TRK. 
 
V primeru, da se igra v dveh skupinah, se organizator določi po sledečem ključu: 
gostitelj final foura je tista ekipa, ki ima po končanem skupinskem delu največ zmag. 
Če imata dve ekipi enako zmag, se štejejo dobljene igre, če je še to enako, šteje 
celotna punt razlika. V primeru, da sta ekipi popolnoma izenačeni, odloči žreb. 
 
Na zaključnem turnirju četverice najboljših se igra po ključu: 
 
Polfinale - dopoldne 
A1 : A4 = B1 
A2 : A3 = B2 
 
Finale - popoldne 
B1 : B2 
 
Zmagovalec finalnega obračuna osvoji za svoj matični klub oziroma društvo naslov 
klubskega državnega prvaka za tekočo tekmovalno sezono. 
 
Matični klub oziroma društvo pridobi pravico do nastopanja v evropskem klubskem 
pokalu v naslednji sezoni, za kar mu stroške kotizacije krije ZDPS, vse ostale stroške 
udeležbe v evropskem klubskem pokalu si krije udeleženec sam. 
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NATANČNO IZBIJANJE 
 

22. člen 
 
Igra se v dveh ločenih kategorijah in sicer, moški in ženske. 
 
1. krog 
Vrsti red izbijanja je enak vrstnemu redu prijav. Sodniki - igralci se dodajo v vrstni red 
izbijanja poljubno, glede na njihov razpored sojenja. 
 
Glede na doseženo število točk v prvem krogu izbijanja, se direktno v drugi krog 
tekmovanja uvrsti najboljših 8 igralcev. 
 
2. krog 
V polfinale se uvrstijo igralci, ki so v drugem krogu zasedli prva 4 mesta po rezultatu. 
 
Polfinale: 
A1 : A4 = B1 
A2 : A3 = B2 
 
Finale: 
B1 : B2 
 
V primeru izenačenosti v katerem koli delu tekmovanja, se za razvrstitev šteje najprej 
število metov s katerimi je bilo doseženih 5 točk. V primeru, da je tudi to število 
enako, se šteje število metov s katerimi je bilo doseženih 3 točke. V primeru, da je 
tudi potem to število enako, izenačeni igralci iz 7 m odmečejo vse pozicije. 
 
 

TEKMOVANJE MASTERS 
 

23. člen 
 
Masters za preteklo sezono se odigra v začetku tekoče sezone. Turnir ima značaj 
prestižnega in promocijskega tekmovanja. 
 
 

24. člen 
 
Na tekmovanju Masters imajo pravico do nastopa: 

 moški: 16 najboljših igralcev po lestvici TOUR, 

 ženske: 8 najboljših igralk po lestvici TOUR. 
 
Prvih 8 igralcev gre v eno skupino, drugih 8 igralcev v drugo in 8 igralk v tretjo 
skupino. Žrebamo iz vsake skupine po enega igralca in dobimo 8 trojk, ki jih 
razdelimo v dve skupini po 4. Igra se CUP sistem, napredujeta po dve trojke iz vsake 
skupine, v nadaljevanju pa se odigra polfinale in finale. Igra se brez časovne omejitve 
do 13. 
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Pogoj: V primeru, da se za Masters ne prijavi zadostno število igralcev, to je 
zadostno število igralcev in igralk za sestavo 6 trojk, je Masters odpovedan. V kolikor 
se posamezne trojke zaradi nepopolnih prijav ne da zapolniti se pozove naslednjega 
igralca - igralko na lestvici TOUR. 
 
Igralci in igralke, ki imajo pravico do nastopa morajo svoj nastop pisno potrditi na 
elektronski naslov trk@zdps.si najkasneje en teden pred tekmovanjem. 
 
TRK ZDPS glede na število potrjenih prijav izbere primeren sistem tekmovanja. 
 
 

PRESTAVITEV IN PREKINITEV TEKMOVANJ 
 

25. člen 
 
1. V primeru slabe vremenske napovedi, se žirija tekmovanja lahko odloči, da se 

tekmovanje izpelje naslednji dan, to je nedelja. Odločitev o prestavitvi 
tekmovanja, mora TRK sporočiti najkasneje do petka do 12:00. V tem primeru 
veljajo sobotne prijave, spremembe, nove prijave in odpovedi pa so možne na licu 
mesta tekmovanja v nedeljo do pol ure pred začetkom tekmovanja. 
V primeru, da je slaba napoved oziroma slabo vreme tudi v nedeljo, TRK 
tekmovanje prestavi na naslednji prost termin in se pobirajo nove prijave. 

2. Če so do prekinitve tekmovanja TOUR odigrani vsi krogi švicarskega sistema in 
nič več, se za končno razvrstitev upošteva vrstni red po švicarskem sistemu. 

3. Če švicarski sistem ni izpeljan v celoti, se tekmovanje od začetka izpelje po 
pravilu iz točke 1. 

4. Če je tekmovanje TOUR prekinjeno med drugim delom tekmovanja, se 
tekmovanje do konca izpelje v nedeljo. V kolikor tekmovanja tudi v nedeljo ni 
mogoče izpeljati do konca, se med igralci/ekipami, ki so se uvrstili/e v 
nadaljevanje tekmovanja, določi končni vrstni red, glede na mesta, ki so jih 
zasedle po švicarskem sistemu. 

5. V primeru, da se tekmovanje prekine, ima žirija tekmovanja 1 uro časa, da 
tekmovanje ponovno spravi v tek. Če tekmovalna žirija po eni uri oceni, da 
tekmovanja ni mogoče nadaljevati, je dolžna tekmovanje prestaviti ali zaključiti po 
pravilih iz prejšnjih točk. 

6. Državna prvenstva je TRK dolžna v vsakem primeru izpeljati do konca. V primeru 
prekinitve državnega prvenstva, se v terminu, ki ga za nadaljevanje določi TRK, 
tekmovanje do konca izpelje od točke kjer je bilo prekinjeno(posamezne igre, ki 
ob prekinitvi niso bile odigrane do konca, se odigrajo od začetka). 

 
 

TOČKOVANJE TOUR 
 

26. člen 
 
TRK ZDPS vodi naslednje lestvice točkovanja TOUR: 

 člani, 

 članice, 

 mladinci, 

 cicibani*. 

mailto:trk@zdps.si
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* Glej 4. člen. 
 
PROM TOUR-i se ne štejejo za točkovanje TOUR. 
 
 

27. člen 
 
Točkuje se 6 najboljših uvrstitev na tekmovanjih pod okriljem ZDPS in 2 najboljši 
uvrstitvi na Centrope Cup turnirjih po sledeči tabeli: 
 

Uvrstitev Centrope Cup Državno TOUR 
  prvenstvo tekmovanja 

1. mesto 120,00 točk 100,00 točk 90,00 točk 

2. mesto 96,00 točk 80,00 točk 72,00 točk 

3. mesto 72,00 točk 70,00 točk 54,00 točk 

4. mesto 60,00 točk 60,00 točk  

5. - 8. mesto 36,00 točk 30,00 točk 27,00 točk 

9. - 16. mesto 24,00 točk 20,00 točk 18,00 točk 

 
Točkovanje iz tabele je namenjeno točkovanju posameznikov ne glede na panogo 
tekmovanja. 
 
V primeru ko je dopustno prijaviti tudi rezervnega igralca ali igralko se osvojene točke 
razdelijo na vse prijavljene igralce oz. igralke v trojki ali v dvojici. 
 
Primer: 
Državni prvaki v trojkah osvojijo skupaj 3 x 100 točk, kar pomeni skupaj 300 točk. V 
primeru prijavljene rezerve se osvojene točke razdelijo na vse igralce: 300 / 4 = 75, 
kar pomeni, da vsak igralec za sebe osvoji 75 točk. 
 
Za končnega zmagovalca v TOUR točkovanju, ženske, moški, mladinci,cicibani*, se 
v primeru enakega števila osvojenih točk, upošteva pravilo več osvojenih prvih mest, 
v nadaljevanju drugih itd. 
 
* Glej 4. člen. 
 

Igralci z dnevno kotizacijo niso točkovani. 
 
 

PRIZNANJA IN NAGRADE 
 

28. člen 
 
Priznanja dobijo najboljši trije uvrščeni na vsakem tekmovanju pod okriljem ZDPS. 
Na tekmovanjih TOUR si poražena polfinalista delita tretje mesto. Pokale in medalje 
za DP in tekmovanja TOUR zagotovi ZDPS. 
 
Na tekmovanjih pod okriljem ZDPS igralci in igralke prejmejo sledeča priznanja: 
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TOUR tekmovanja 

 1. mesto = medalje 

 2. mesto = medalje 

 3. mesto = medalje 
 
Državna prvenstva; trojke, dvojice, trojke mix, dvojice mix: 

 1. mesto = pokali 

 2. mesto = pokali 

 3. mesto = pokali 
 
Državno prvenstvo posamezno in državno prvenstvo natančno izbijanje: 

 1. mesto = pokal 

 2. mesto = pokal 

 3. mesto = pokal 
 
Ekipno državno prvenstvo: 

 1. mesto = pokal + medalje 

 2. mesto = pokal + medalje 

 3. mesto = pokal + medalje 
 
Končna lestvica TOUR v kategorijah člani, članice, mladinci in cicibani* 

 1. mesto = pokal/plaketa 
 
Tekmovanje Masters 

 medalje/plakete (+ sponzorske nagrade) 
 
* Glej 4. Člen. 
 
Stroške priznanj za državna prvenstva, TOUR in tekmovanje Masters nosi ZDPS, za 
tekmovanja CENTROPE CUP pa organizator. Igralci, ki so prijavljeni kot rezerva, 
prejmejo priznanja naknadno. 
 
 

OSTALA DOLOČILA 
 

29. člen 
 
Izvedbo tekmovanja predpisuje Poslovnik o organizaciji tekmovanj. 
 
 

30. člen 
 
Izbor in način dela z državnimi reprezentancami določa Poslovnik o delu z državnimi 
reprezentancami. 
 
 

31. člen  
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TRK ZDPS shrani vso dokumentacijo z rezultati tekmovanj pod okriljem ZDPS v arhiv 
ZDPS. 
 
 

32. člen 
 
Vsak udeleženec tekmovanja pod okriljem ZDPS se je na prireditvi dolžan obnašati v 
skladu s predpisanimi akti ZDPS. Prijavljene kršitve, ki morajo biti zavedene v 
sodniškem zapisniku tekmovanja obravnava disciplinska komisija ZDPS. 
 
 

33. člen 
 
Sodnik je na koncu dolžan izpolniti sodniški zapisnik, ki služi SK ZDPS. Delegat TRK 
ZDPS poskrbi, da se zapisnik tekmovanja evidentira in shrani v arhiv TRK ZDPS in 
služi za registracijo rezultatov tekmovanja 
 
 

34. člen 
 
Vse pritožbe v zvezi s tekmovanji in odločitvami TRK ZDPS obravnava Izvršni odbor 
ZDPS s pristojnimi komisijami. 
 
 

35. člen 
 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na Izvršnem odboru ZDPS. 
 
 
 
Ljubljana, 07.04.2022                                                                         Predsednik ZDPS 

Janez Bizjak 
                                                                                                                                     

 
 


