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TRK-ZDPS-2020/03 
Datum: 03.02.2020 

 
 

PREDLOG SPREMEMB TEKMOVALNEGA PRAVILNIKA - TP ZDPS 

 
 

Dne 03.02.2020 je TRK ZDPS podala v potrditev IO ZDPS predloge za spremembo 
oz. dopolnitev TP ZDPS.  
 
Spremembe oz. dopolnitve so podane za sledeče člene TP ZDPS: 6. člen, 26. člen, 
27. člen, 28. člen, 29. člen, 30. člen, 31. člen, 32. člen, 33. člen, 34. člen, 35. člen, 
36. člen in 37. člen.  
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 6. člena TP ZDPS:  
 
6. člen TP se glasi:  
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 18-23 let (v tekočem letu dopolnijo najmanj 18 oziroma največ 
23 let),  

• kadetinje - starost 15-23 let (v tekočem letu dopolnijo najmanj 15 oziroma 
največ 23 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 - pri nas je starostna meja 50, na EP je meja 55 (v tekočem letu 
dopolnijo 50 let, na EP v tekočem letu dopolnijo 55 let). 
 

Mladinci lahko nastopajo na državnih prvenstvih v članski kategoriji v primeru, če 
tovrstnega tekmovanja v tekoči sezoni nimajo v svoji kategoriji. Na tekmovanjih 
TOUR lahko mladinci in cicibani nastopajo brez omejitev. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Starostna omejitev za udeležbo na državnem prvenstvu veteranov se uskladi s 
starostno omejitvijo na evropski ravni veteranskih tekmovanj. Poleg mladincev lahko 
tudi cicibani igrajo na vseh državnih prvenstvih v članskih kategorijah, razen na tistih, 
ki jih imajo v svojih kategorijah.  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 6. člen glasi:  
Tekmovalci so v registru razdeljeni v sledeče kategorije:  

• člani, članice - starost 18 let in več (v tekočem koledarskem letu dopolnijo 18 
let ali več), 
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• kadeti - starost 18-23 let (v tekočem letu dopolnijo najmanj 18 oziroma največ 
23 let),  

• kadetinje - starost 15-23 let (v tekočem letu dopolnijo najmanj 15 oziroma 
največ 23 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.  
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 26. člena TP ZDPS:  
 
26. člen TP se glasi: 
TRK ZDPS vodi naslednje lestvice točkovanja TOUR: 

• klubi, 

• člani, 

• članice, 

• mladinci, 

• cicibani*. 
 
*Glej 4. člen. 
 
PROM TOUR-i se ne štejejo za točkovanje TOUR. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Črta se prva alineja 26. člena. 
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 26. člen glasi:  
TRK ZDPS vodi naslednje lestvice točkovanja TOUR: 

• člani, 

• članice, 

• mladinci, 

• cicibani*. 
 
*Glej 4. člen. 
 

PROM TOUR-i se ne štejejo za točkovanje TOUR. 
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 27. člena TP ZDPS:  
 
27. člen TP se glasi: 
Točkuje se 6 najboljših uvrstitev na tekmovanjih pod okriljem ZDPS in pa 2 najboljši 
uvrstitvi na Centrope Cup turnirjih po sledeči tabeli: 
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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 

17. – 24. mesto 12,00 točk* 10,00 točk 9,00 točk 

25. – 32. mesto 1,2 točke 10,00 točk 0,90 točke 

 
*V kolikor je na turnirju Centrope Cup knock out 32 ekip, se vsem igralcem, ki so 
izgubili v 16-ini finala prizna 12,00 točk. 

 
Točkovanje iz tabele je namenjeno točkovanju posameznikov ne glede na panogo 
tekmovanja, posledično pa tudi za ekipno točkovanje. 
 
Pri mladincih in cicibanih se štejejo le točke iz tekmovanj v njihovi konkurenci in pa 
točke iz DP posamezno in DP izbijanje v članski konkurenci. 
  
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 dvojki. 
 

Primer:  
Državni prvaki v trojkah osvojijo skupaj 3x100 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, ekipno, se v primeru 
enakega števila osvojenih točk, upošteva pravilo več osvojenih prvih mest, v 
nadaljevanju drugih itd. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Za točkovanje posameznikov se upoštevajo rezultati do 16. mesta. 
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 27. člen glasi:  
Točkuje se 6 najboljših uvrstitev na tekmovanjih pod okriljem ZDPS in pa 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.  
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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 dvojki. 
 
Primer:  
Državni prvaki v trojkah osvojijo skupaj 3x100 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. 
 
 
Predlog ukinitve 28. in 29. člena TP ZDPS:  
 
Predlog ukinitve 28. in 29. člena:  
Z ukinitvijo vodenja lestvice točkovanja TOUR za klube se 28. in 29. člen TP ukineta. 
 
 
Predlog spremembe številčenja 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. in 37. člena: 
 
Predlog spremembe številčenja od 30. do 37. člena: 
Zaradi ukinitve 28. in 29. člena TP se od 30. do 37. člena spremenijo v 28. do 35. 
člen TP.  
 
 
 
 
Pripravila: 
Barbara Lemut 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


