
 
RAZPIS  

1. LIGAŠKEGA PRVENSTVA 

V DVORANSKEM BALINANJU - BOCCIA ZA LETO 2010 

 
 

1. člen 
 

Organizator  ligaškega prvenstva je Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo 

Slovenije.  

 
2. člen  

 
V okviru ligaškega tekmovanja  v dvoranskem balinanju (Boccia) bodo izvedena: 

- Tri tekmovanja v posamični konkurenci 
- Dve tekmovanji v ekipni konkurenci  

 
 

3. člen 
Turnirji  bodo potekali: 
 

DATUM 
TURNIRJA 

KRAJ TURNIRJA VRSTA TEKMOVANJA 
PRIČETEK 
TURNIRJA 

Nedelja, 
11.04.2010 

Telovadnica v 
CIRIUS Kamnik, Novi 
trg 43a, Kamnik 

Tekmovanje 
posameznikov 

ob 11. uri 

Nedeljo, 
23.05.2010 

Telovadnica v 
CIRIUS Kamnik, Novi 
trg 43a, Kamnik 

Ekipno tekmovanje ob 11. uri 

nedeljo, 
27.06.2010 

Telovadnica v OŠ 
Puconci, Puconci 
178, Puconci 

Tekmovanje 
posameznikov in  

Ekipno tekmovanje 
ob 11. uri 

nedeljo, 
12.09.2010 

Telovadnica v 
CIRIUS Kamnik, Novi 
trg 43a, Kamnik 

Tekmovanje 
posameznikov 

ob 11. uri 

 
Na vseh turnirjih bo zbor tekmovalcev pol ure pred pričetkom tekmovanja.  
 
 

4. člen 
 

Na vsakem turnirju v posamezni in ekipni konkurenci bo vsako izmed prvih sedmih 
mest točkovano po naslednjem sistemu: 
 

Mesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Število točk 10 8 6 5 4 3 2 1 



 
 

5. člen 
 

Ligaški zmagovalec v posamični in ekipni konkurenco bo tisti posameznik oz. ekipa, 
ki bo z uvrstitvami na vseh štirih (posamezniki) oz. na obeh (ekipe) turnirjih zbral/a 
največje število točk po sistemu določenem v prejšnjem členu.  
 
V primeru, če po zadnjem odigranem turnirju zaradi enakega števila točk  ne bo 
mogoče dobiti končnega vrstnega reda prvih  osmih tekmovalcev oz. prvih štirih ekip, 
bodo tekmovalci oz. ekipe z enakim številom točk za končno razvrstitev med seboj 
odigrali t.i. igro Tie Break.  
 
 

6. člen  
 

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku vsakega turnirja.  

 
 

7. člen 
 

Na državno prvenstvo dvoranskega balinanja – Boccia se uvrsti najboljših osem 
posameznikov in štiri najboljše ekipe ligaškega prvenstva.  

 
 
 

8. člen  
 

Na vseh turnirjih, ki so predmet tega razpisa imajo pravico sodelovanja vse osebe z 

invalidnostjo.  

 

9. člen 
 

Turnirji bodo izvedeni v skladu: 
- s tehničnim pravilnikom za organizacijo in izvajanje tekmovanj v dvoranskem 

balinanju (boccia), ki je sestavni del tega razpisa. 
- z 10. izdajo mednarodnega pravilnika – Boccia, ki ga je izdala CP ISRA.  

 

 

10. člen 

Tekmovalci/ke morajo za udeležbo na vsakem turnirju podati svojo prijavo. Ta mora 

biti podane najpozneje deset dni pred pričetkom posameznega turnirja. 

 



DATUM 
TURNIRJA 

KRAJ TURNIRJA 
PRIJAVA 

NAJPOZNEJE DO 

Nedelja, 
11.04.2010 

CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik 
01.04.2010 

Nedeljo, 
23.05.2010 

CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik 
13.05.2010 

nedeljo, 
27.06.2010 

OŠ Puconci, Puconci 178 , Puconci 
17.06.2010 

nedeljo, 
12.09.2010 

CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik 
02.09.2010 

 

Prijave za ekipno tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke: naziv 

ekipe, društvo, priimki in imena članov ekipe, leto rojstva in klasifikacijo, če jo 

ima. 

Pri prijavi za posamično tekmovanje mora biti navedeno ime in priimek tekmovalca, 

leto rojstva, klasifikacija (v kolikor jo tekmovalec ima) in društvo. 

Prijave morajo biti dostavljene po pošti : Zveza Sonček, Rožanska ul. 2, 1000 
Ljubljana, elektronski pošti: tomi.spilak@soncek.org  ali po faxu št. :01/568 60 75.   
 

11. člen 

Vsem udeležencem Zveza Sonček krije strošek toplega obroka.  

 

12. člen 
 

Za prevoz na tekmovanja naj se tekmovalci poizkusijo dogovorijo z društvom za 
cerebralno paralizo katerega člani so. V primeru, ko s strani posameznega društva za 
cerebralno paralizo ne bo mogoče pridobiti prevoza, bo organizacijo prevoza 
poizkusila  izpeljati Zveza Sonček. 

 
 

13. člen 
 

Več Informacij lahko dobite pri  g.Tomiju Špilaku na emailu: tomi.spilak@soncek.org , 

mobilnem telefonu 041 364 379 ali pri g. Davorju Dervariču na GSM 041 364 359. 

 

 

Ljubljana, marec 2010                                                                     Jože Primožič 

Direktor Zveze Sonček 

mailto:tomi.spilak@soncek.org
mailto:tomi.spilak@soncek.org


 
Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj v dvoranskem 

balinanju (BOCCIA) 

 

 

 

1. SPLOŠNI DEL 
1. člen 

 

Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba turnirjev 

ligaškega tekmovanja v dvoranskem balinanju - Boccia. 

 

2 člen 

 

Turnir izvede v skladu s CP-ISRA mednarodnimi pravili dvoranskega balinanja in 
določilih tega pravilnika. 
 

3.člen  

   

Ligaški turnirji v dvoranskem balinanju (boccia) se izvajajo v terminih določenih v 

RAZPISIH LIGAŠKIH PRVENSTEV. 

 

2. TEKMOVANJE 

4.  člen 

 

Sodnika določi organizator ligaškega prvenstva. 

 

5. člen 

 

Tekmuje se  v posamični in ekipni konkurenci. 



6. člen 

 

3. TEKMOVANJE POSAMEZNIKOV 

V posamični konkurenci lahko tekmujejo le tekmovalci-ke, ki sodijo po mednarodnih 

pravilih v razrede B1, B2, B3 in B4. Vsi našteti tvorijo enotno tekmovalno skupino. 

Razvrstitev v razrede iz prejšnjega odstavka opravi tri članska komisija pred 

pričetkom posameznega turnirja. 

 

7. člen 

Pri razporeditvi tekmovalcev v pare se upošteva rezultate v skupni ligaški razvrstitvi. 

Na prvem ligaškem turnirju pa se upošteva rezultate zadnjega državnega prvenstva. 

Na osnovi tega se tekmovalci se razporedijo v pare kot sledi: 

Prvouvrščeni se postavi na mesto številka 1 

Drugouvrrščeni se postavi na mesto številka 31 

Tretjeuvrščeni se postavi na mesto številka 17 

Četrtouvrščeni se postavi na mesto številka 15. 

Petouvrščeni se postavi na mesto številka 19. 

Šestouvrščeni se postavi na mesto številka 13. 

Sedmouvrščeni se postavi na mesto številka 21. 

Osmouvrščeni se postavi na mesto številka 11. 

Devetouvrščeni se postavi na mesto številka 23. 

Desetouvrščeni se postavi na mesto številka 09. 

Enajstouvrščeni se postavi na mesto številka 25. 

Dvanajstouvrščeni se postavi na mesto številka 07. 

Trinajstouvrščeni se postavi na mesto številka 27. 

Štirinajstouvrščeni se postavi na mesto številka 05. 

Petnajstouvrščeni se postavi na mesto številka 29. 

Šestnajstouvrščeni se postavi na mesto številka 03. 

 



Preostalih 16 tekmovalcev preostala prosta mesta ( 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24, 26,28,30 in 32). 

 

10. člen 

 

Tekmuje se po sistemu na izpadanje (izločilni sistem) v 16 parih. Zmagovalci v prvem 

kolu nadaljujejo tekmovanje za razvrstitev od 1 do 16 mesta. Poraženci v prvem kolu 

nadaljujejo svoje tekmovanje na enak način za razvrstitev od 17 do 32 mesta.  

 

4. EKIPNO TEKMOVANJE 

 

11. člen 

 

V ekipnem tekmovanju štiričlanskih ekip,  lahko sodelujejo tekmovalci, ki po 

mednarodnih določilih niso uvrščeni v razrede B1, B2, B3 in B4. 

 

12. člen 

 

Pri razporeditvi ekip v pare se upošteva rezultate v skupni ligaški razvrstitvi. Na 

prvem ligaškem turnirju se upošteva rezultate zadnjega državnega prvenstva. Na 

osnovi tega se ekipe se razporedijo v pare kot sledi: 

Prvouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 1 

Drugouvrrščena ekipa se postavi na mesto številka 8 

Tretjeuvrščena ekipa se postavi na mesto številka 5 

Četrtouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 4. 

Preostale 4 ekipe žrebajo za preostala prosta mesta ( 2,3,6,7) 

 

 

 



13. člen 

Tekmuje se po sistemu na izpadanje (izločilni sistem) v 4 parih. Zmagovalci v prvem 

kolu nadaljujejo tekmovanje za razvrstitev od 1 do 4 mesta. Poraženci v prvem kolu 

nadaljujejo svoje tekmovanje na enak način za razvrstitev od 5 do 8 mesta. 

 

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

14. člen 

 

Na tekmovanju odloča o spornih primerih glavni sodnik, predstavnik Zveza Sonček in 

trener-ka državne reprezentance. 

 


