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PREDLOG SPREMEMB TEKMOVALNEGA PRAVILNIKA - TP ZDPS
Dne 09.02.2020 je TRK ZDPS podala v korespondenčno potrditev IO ZDPS predloge
za spremembo oz. dopolnitev TP ZDPS.
Spremembe oz. dopolnitve so podane za 18. člen TP ZDPS.
Predlog spremembe oz. dopolnitve 18. člena TP ZDPS:
18. člen TP se glasi:
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.
Predlog spremembe oz. dopolnitve:
Doda se novi odstavek iz katerega je točno določeno kdaj se lahko ligaška tekma
opravičeno prestavi in kakšne so sankcije za ekipo v primeru neopravičene predaja
ligaške tekme.
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 18. člen glasi:
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.
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