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RAZPIS  

6. LIGAŠKEGA PRVENSTVA 

V DVORANSKEM BALINANJU - BOCCIA ZA LETO 2015 

 
 
 

1. člen 
 

Organizator ligaškega prvenstva je Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo 

Slovenije so.p.  

 
2. člen  

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

- Eno ali dve tekmovanji v posamični konkurenci (število bo odvisno od števila 

prijavljenih tekmovalcev, časa porabljenega za posamezno tekmovanje ter 

sistema igranja) 

- Eno tekmovanje v ekipni konkurenci  
 
 

3. člen 
Turnirji bodo potekali: 
 

DATUM 
TURNIRJA 

KRAJ TURNIRJA VRSTA TEKMOVANJA 
PRIČETEK 
TURNIRJA 

Sobota, 
16.05.2015 

Telovadnica CIRIUS 
Kamnik, Novi trg 43a, 
Kamnik 

Tekmovanje 
posameznikov 

ob 9.30 uri 

Sobota, 
19.09.2015 

Telovadnica CIRIUS 
Kamnik, Novi trg 43a, 
Kamnik 

Tekmovanje 
posameznikov 

ob 9.30 uri 

Sobota, 
17.10.2015 

Telovadnica CIRIUS 
Kamnik, Novi trg 43a, 
Kamnik 

Tekmovanje ekip ob 9.30 uri 

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

Ligaški zmagovalec v posamični in ekipni konkurenci bo tisti posameznik oz. ekipa, ki 
bo z uvrstitvami na vseh turnirjih zbral/a največje število točk po sistemu določenem v 
tehničnem pravilniku.  
 
V primeru, če po zadnjem odigranem turnirju zaradi enakega števila točk ne bo 
mogoče dobiti končnega vrstnega reda tekmovalcev, uvrščenih na državno 
prvenstvo, bodo tekmovalci oz. ekipe z enakim številom točk za končno razvrstitev 
med seboj odigrali dodatno igro.  
 
 

5. člen  
 

Razglasitev rezultatov bo izvedena neposredno po zaključku vsakega turnirja.  

 
 

6. člen 
 

Na državno prvenstvo dvoranskega balinanja – Boccia, ki se bo odvijalo 14.11.2015, 
se uvrstijo štirje najboljši posamezniki iz vsake klasifikacijske skupine (od BC1 – 
BC4) in štiri najboljše ekipe ligaškega prvenstva. Na državnem prvenstvu se med 
seboj ločeno v svoji skupini pomerijo tudi štirje najboljši posamezniki, ki ne ustrezajo 
klasificiranim kategorijam. 
 
 

7. člen   
 

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

invalidnostjo.  

 

8. člen 
 

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

balinanju (boccia), ki je sestavni del tega razpisa. 
 

 

9. člen 

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

biti podana najkasneje do datuma določenega v razpisu. 
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DATUM 
TURNIRJA 

KRAJ TURNIRJA 
PRIJAVA 

NAJPOZNEJE DO 

Sobota, 
16.05.2015 

CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik 
11.05.2015 

Sobota, 
19.09.2015 

CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik 
11.09.2014 

Sobota, 
17.10.2015 

CIRIUS Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik 
09.10.2015 

 

Pri prijavi za posamično tekmovanje mora biti navedeno ime in priimek 

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

katerega član je. Obenem prosim navedite, ali želite vegetarijanski meni, ali boste 

prišli v spremstvu spremljevalca ter ali potrebujete organiziran prevoz s strani ŠDCP 

Žarek.  

Prijave za ekipno tekmovanje morajo obvezno vsebovati naslednje podatke: naziv 

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

tekmovalci imajo. Obenem prosim navedite, ali želite vegetarijanski meni, ali boste 

prišli v spremstvu spremljevalca ter ali potrebujete organiziran prevoz s strani ŠDCP 

Žarek. 

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

10. člen 

Vsem udeležencem in njihovim spremljevalcem ŠDCP Žarek krije strošek toplega 

obroka.  

 

11. člen 
 

Za prevoz na tekmovanja naj se tekmovalci poskusijo dogovoriti 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 
poskusil izpeljati ŠDCP Žarek. 
 
 

12. člen 
 
Zaželena je športna oprema tekmovalcev.  
Krogle naj imajo tekmovalci med tekmo v posebni torbi. Odlaganje na stol ne bo 
dovoljeno.  

 

mailto:dasa.gorican@soncek.org
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13. člen 

 
Več informacij lahko dobite pri Daši Goričan (Zveza Sonček so.p.) na elektronski 

pošti dasa.gorican@soncek.org, mobilnem telefonu 041 358 055 ali pri g. Davorju 

Dervariču (ŠDCP Žarek) na mobilnem telefonu 041 364 359. 

 

 

Ljubljana, maj 2015                                                                   Iztok Suhadolnik 

Direktor Zveze Sonček so.p. 
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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 se izvede v skladu s CP-ISRA mednarodnimi pravili dvoranskega balinanja in 
določili tega pravilnika. 
 

3.člen  

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

RAZPISU 6. LIGAŠKEGA PRVENSTVA V DVORANSKEM BALINANJU - BOCCIA 

ZA LETO 2015. Njihovo število bo odvisno od števila prijavljenih tekmovalcev, časa 

porabljenega za posamezno tekmovanje ter sistema igranja.  

 

2. TEKMOVANJE 

4.  člen 

Sodnika določi organizator ligaškega prvenstva. 

 

5. člen 

Tekmuje se v posamični in ekipni konkurenci. Tekmovalci, ki nastopajo v posamični 

konkurenci med klasificiranimi tekmovalci, lahko tekmujejo v ekipni konkurenci, in 

obratno. Tekmovalci, ki nastopajo v posamični konkurenci med neklasificiranimi 

tekmovalci, ne morejo tekmovati v ekipni konkurenci, in obratno.  
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3. TEKMOVANJE POSAMEZNIKOV 

 

                                                               6. člen 

Tekmovanje posameznikov bo potekalo ločeno za tekmovalce s klasifikacijo (BC1-

BC4) ter tekmovalce brez klasifikacije.  

 

3a. TEKMOVANJE POSAMEZNIKOV S KLASIFIKACIJO 

                                                        7. člen 

Tekmovalci bodo glede na klasifikacijo razvrščeni v skupine-BC1, BC2, BC3 in 

BC4. 

Če bosta v skupini BC1 prijavljena manj kot 2 tekmovalca, bo igralec BC1 igral s 

skupino z igralci BC2.  

 

8. člen 

Tekmovalci znotraj posamezne klasifikacijske skupine bodo razvrščeni v skupine. 

Število skupin je odvisno od števila prijavljenih tekmovalcev. Najmanjše število 

skupin je 3, največje 8. Število tekmovalcev v posamezni skupini se lahko 

razlikuje le za 1 od ostalih skupin.  

 

9. člen 

Tekmovanje v skupinah poteka po pravilu vsak z vsakim. Vsak tekmovalec se pomeri 

z vsemi ostalimi tekmovalci v svoji skupini.  

 

                                                               10. člen 

Če je prijavljenih do 5 tekmovalcev, so razvrščeni v 1 skupino. 

Če je prijavljenih od 6 do 8 tekmovalcev, so razvrščeni v 2 skupini.  

Če je prijavljenih od 9 do 12 tekmovalcev, so razvrščeni v 3 skupine.  

Če je prijavljenih od 13 do 16 tekmovalcev, so razvrščeni v 4 skupine. 

Če je prijavljenih od 17 do 20 tekmovalcev, so razvrščeni v 5 skupin. 
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Če je prijavljenih od 21 do 23 tekmovalcev, so razvrščeni v 6 skupin. 

Če je prijavljenih od 24 do 25 tekmovalcev, so razvrščeni v 7 skupin. 

Če je prijavljenih od 26 do 27 tekmovalcev, so razvrščeni v 8 skupin. 

 

                                                              11. člen   

Pri razporeditvi tekmovalcev v skupine se upošteva rezultate v skupni ligaški 

razvrstitvi. Na prvem ligaškem turnirju se upošteva rezultate skupne ligaške 

razvrstitve lanskega leta. Na osnovi tega se tekmovalci razporedijo v skupine po 

sistemu »kača«: 

Primer: prijavljenih je 18 tekmovalcev, ki so razvrščeni v 4 skupine 

Prvouvrščeni se postavi na mesto številka 1 v skupini A 

Drugouvrrščeni se postavi na mesto številka 1 v skupini B 

Tretjeuvrščeni se postavi na mesto številka 1 v skupini C 

Četrtouvrščeni se postavi na mesto številka 1 v skupini D 

Petouvrščeni se postavi na mesto številka 2 v skupini D 

Šestouvrščeni se postavi na mesto številka 2 v skupini C 

Sedmouvrščeni se postavi na mesto številka 2 v skupini B 

Osmouvrščeni se postavi na mesto številka 2 v skupini A 

 

Če ima več kot 8 tekmovalcev točke v skupni ligaški razvrstitvi, se prav tako razvrstijo 

v skupine po sistemu »kača«.  

Če imata dva tekmovalca isto število točk, se jima mesto določi na osnovi žreba.  

Ostali prijavljeni tekmovalci, ki nimajo točk v skupni ligaški razvrstitvi, se razvrstijo v 

skupine na osnovi žreba. 

 

12. člen 

Po končanem tekmovanju skupin se natančno določi doseženo mesto vsakega 

tekmovalca v klasifikacijski skupini glede na naslednji kriterij: 
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*če so v posamezni klasifikacijski skupini igralci razvrščeni v 1 skupino, se 

razvrstijo glede na naslednje kriterije (če je več tekmovalcev izenačenih po enem 

kriteriju, se jih razvrsti po naslednjem kriteriju, dokler niso vsa mesta natančno 

določena): 

Kriterij 1: Število dobljenih tekem 

Kriterij 2: Razlika med doseženimi in dobljenimi točkami 

Kriterij 3: Število doseženih točk 

Kriterij 4: Zmagovalec predhodne igre 

Vsako izmed prvih pet mest bo točkovano po naslednjem sistemu: 
 

Mesto 1. 2. 3. 4. 5. 

Število točk 10 8 6 4 2 

 

*če so v posamezni klasifikacijski skupini igralci razvrščeni v 2 skupini ali več, se 

razvrstijo glede na naslednji kriterij: 

Kriterij 1: Razlika med doseženimi in prejetimi točkami deljena s številom odigranih 

tekem 

 

13. člen 

Če bo igralec BC1 igral skupaj z igralci BC2,  se točke, pridobljene med tekmami, ne 

bodo upoštevale, ampak bo igralec BC1 prejel točke za 1. mesto.  

 

14.člen 

Če zaradi velikega števila tekmovalcev celotnega tekmovanja ne bo mogoče izpeljati 

v enem dnevu, se bo nadaljevanje tekmovanja odvilo na naslednji datum, določen v 

razpisu 6. ligaškega prvenstva v dvoranskem balinanju – boccia 2015. Od tega je 

odvisno število tekmovanj v posamični konkurenci. 
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3a. TEKMOVANJE POSAMEZNIKOV BREZ KLASIFIKACIJE 

                                                           15. člen 

Tekmovalci brez klasifikacije bodo med seboj tekmovali na izpadanje (izločilni 

sistem). Vsak par bo odigral 2 seta. V tekmah za 1. in 3. mesto bo vsak par odigral 4 

sete. 

V primeru majhnega števila prijavljenih tekmovalcev ter če bo časovna organizacija 

tekmovanja to dopuščala, bodo vsi pari v vseh tekmah odigrali 4 sete.   

 

                                                           16. člen 

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

Na prvem ligaškem turnirju se upošteva rezultate skupne ligaške razvrstitve lanskega 

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

Prvouvrščeni se postavi na mesto številka 1 

Drugouvrščeni 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 
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Preostalih 16 tekmovalcev zasede preostala prosta mesta ( 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20, 22, 24, 26,28,30 in 32) na osnovi žreba. 

V primeru manjšega števila tekmovalcev se na podoben način razporedijo v pare, 

upoštevajoč število tekmovalcev. 

 

 17. člen 

Tekmuje se po sistemu na izpadanje (izločilni sistem). Tekmovalci med seboj 

tekmujejo tako, da je ob koncu tekmovanja mogoče dobiti točno razporeditev prvih 

štirih mest. To pomeni, da delitev katerega koli od prvih štirih mest ni mogoča.    

 

18. člen  
 
Na turnirjih v konkurenci posameznikov brez klasifikacije bo vsako izmed prvih štirih 
mest točkovano po naslednjem sistemu: 
 

Mesto 1. 2. 3. 4. 

Število točk 10 7 4 2 

 

 

4. EKIPNO TEKMOVANJE 

19. člen 

V ekipnem tekmovanju sodelujejo štiričlanske ali petčlanske ekipe (3 igralci + 1 ali 2 

rezervi). 

 

20. člen 

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

prvem ligaškem turnirju se upošteva rezultate skupne ligaške razvrstitve lanskega 

leta. Na osnovi tega se ekipe razporedijo v pare kot sledi: 

Prvouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 1 

Drugouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 31 

Tretjeuvrščena ekipa se postavi na mesto številka 17 
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Četrtouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 15 

Petouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 19 

Šestouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 13 

Sedmouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 21 

Osmouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 11 

Devetouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 23 

Desetouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 09 

Enajstouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 25 

Dvanajstouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 07 

Trinajstouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 27 

Štirinajstouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 05 

Petnajstouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 29 

Šestnajstouvrščena ekipa se postavi na mesto številka 03 

 

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

22, 24, 26,28,30 in 32) na osnovi žreba. 

V primeru manjšega števila ekip se na podoben način razporedijo v pare, 

upoštevajoč število ekip. 

 

21. člen 

Tekmuje se po sistemu na izpadanje (izločilni sistem). Tekmovalci med seboj 

tekmujejo tako, da je ob koncu tekmovanja mogoče dobiti točno razporeditev prvih 

osmih mest. To pomeni, da delitev katerega koli od prvih osmih mest ni mogoča.   

 

22. člen 

Na državnem tekmovanju ekip bodo lahko nastopili samo tisti tekmovalci, ki bodo 

nastopili na področnem tekmovanju ali pa so bili prijavljeni kot rezerve ter niso 

tekmovali na tekmovanju posameznikov brez klasifikacije.  
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5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

23. člen 

Na tekmovanju odloča o spornih primerih eden izmed sodnikov, predstavnik Zveze 

Sonček in tehnični delegat. 

 

                                                          24. člen 

Zaradi časa, potrebnega za organizacijo tekmovanja, bodo lahko nastopili le 

pravočasno prijavljeni posamezniki ter ekipe.  

 

 
 
  


