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PREDLOG SPREMEMB TEKMOVALNEGA PRAVILNIKA - TP ZDPS 

 
 

Dne 01.03.2021 je TRK ZDPS podala v korespondenčno potrditev IO ZDPS predloge 
za spremembo oz. dopolnitev TP ZDPS.  
 
Spremembe oz. dopolnitve so podane za 6. člen in 22. člen TP ZDPS.  
 
 
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 - 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:  
Zaradi napake v TP pri starosti kadetov in kadetinj v kategorijah tekmovalcev, se 
popravi starost kategorij tekmovalcev.   
 
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), 

 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),  
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 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 22. člena TP ZDPS:  
 
22. člen TP se glasi:   
Igra se v dveh ločenih kategorijah in sicer, moški in ženske. 
 
1. krog  
Vrsti red izbijanja je enak vrstnemu redu prijav. 
  
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 število 
metov s katerimi je bilo doseženih 5 točk. V primeru, da je tudi to število enako, 
izenačeni igralci iz 7m odmečejo vse pozicije. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Doda se upoštevanje vrstnega reda izbijanja za sodnike - igralce in pravilo v primeru 
izenačenosti rezultata igralcev v katerem koli delu tekmovanja. 
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 22. člen glasi:  
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 



Predlog sprememb Tekmovalnega pravilnika 1. marec 2021 

3 

 

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 7m odmečejo vse pozicije. 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
Barbara Lemut 

 
 

                              
 
   

 


