
PROPOZICIJE PRVE DRŽAVNE LIGE U-18 

1. Člen 

Za nastopanje v prvi državni ligi U-14 se upoštevajo pravila o tekmovanjih BZS za tekoče leto. 

2. Člen 

OBZ, klubi oziroma društva so za tekmovalno sezono 2019 prijavili pet ekip. Komisija za delo z  

mladimi je na podlagi prijav opravila žreb in ob posvetu z vodji ekip določila, da se tekmovanje v 

ligi U-18 odigra po enokrožnem sistemu s finalnim turnirjem četverice. 

3. Člen 

V tekmovanje nastopajo ekipe prijavljene pod  imenom Območnih balinarskih zvez ali klubov. Za 

Območno balinarsko zvezo nastopajo igralci teobmočne zveze; za klub pa igralci tega kluba. 

4. Člen 

Pravico do igranja imajo mladinci in mladinke, ki so v letu tekmovanja dopolnili 15 let in tekom 

tekmovalne sezone dopolnijo 18 let. V ekipi je lahko (1) deček/deklica. Tako prijavljen 

deček/deklica lahko nastopa v ligi U-18, ne mora pa v istem kolu nastopati v ligi U-14. 

Na posameznem srečanju lahko nastopajo 3 in največ 7 igralcev. Vsak igralec lahko odigra največ 

3 tekme. 

5. Člen 

Igralci nastopajo na tekmah  v enotnih zgornih oblačilih (majicah ali dresih) in hlačkah, ki so 

enake barve ali spodnji del trenirke. Na zgornjem delu oblačila morajo imeti napis Območne 

balinarske zveze oziroa napis kluba. Tekmuje se na datum določenim v kolendarju s pričetkom ob 

9:00 uri. Zbor ekip je ob 8:30 uri. 

6. Člen 

V ligi se igra po naslednjem sistemu in razporedu iger: 

1. 1. krat  dvojica 
2. 1. krat  posamezno 
3. 2. krat  igra v krog 
4. 1. krat  hitrostno zbijanje 
5. 1. krat  natančno zbijanje 
6. 1. krat  štafetno zbijanje 

 

Čas igranja klasičnih iger (dvojicain posamezno) je 1 ura in 15 minut ( 75 minut) oziroma do 13 

točk; igra v krog in bližanje v krog 8 obratov. 

Vodje ekipe mora za vsako disciplino prijaviti ustrezno število nastopajočih, ki so prisotni na 

tekmi in imajo pravico nastopa. 

Kadar tekmujejo v istem kraju U-14 in U-18 se hitrostno in štafetno zbijanje teče istočasno, enako 

veljatudi za natančno zbijanje. Tečejo najprej U-14 in nato U-18. Hitrostno in štafetno zbijanje se 

izvaja na igrišču 1 in 4. 

Natančno zbijanje se izvaja na igrišču 2 (U-14), na igrišču 3 pa U-18. 



Na finalnem srečanje 4 ekip se štafetno zbijanje, natančno zbjanje ter hitrostno zbijanje odigrajo 

le enkrat in se rezultati upoštevajo za oba kroga v dnevnem tekmovanju (polfinale in finale).  

V primeru neodločenega rezultata na finalnem srečanju, zmaga ekipa z večjim rezultatom v 

seštevku rezultatov iger. V kolikor je tudi to izenačeno napreduje ekipa, ki je bila višje po rednem 

delu prvenstva. 

 

7. Člen  

Maksimalna posamezna ekipna zmaga je 14:0. Zmaga se točkuje z 2 točkama, neodločeno z 1 

točko in poraz 0 točk. 

V primeru, da imajo po končanem  ednem delu lige ekipe enako število točk, se dobi vrstni red po 

določilih Pravilnika o temovanjih (na podlagi razlike v seštevku točk, doseženih v posameznih 

igrah – končni točkovni rezultat – v primeru, da je tudi ta enak, se vrstni red določi na osnovi 

rezultatov medsebojnega srečaja pri čemer pa se, kadar  so tako končni izidi tekem enaki, kakor 

tudi končni točkovni rezultat, upošteva rezultat v seštevku rezultatov iger. 

8. Člen 

Tekme sodi in vodi sodnik BZS na območju, kjer se odvija tekmovanje na način določen v Pravilih 

tekmovanja. Pri sojenju so mu v pomoč vodje ekip. Sodnik je dolžan takoj po tekmi telefonsko 

sporočiti rezultate in poslati poročilo sekretarju BZS. Za pisanje poročil lahko uporablja izključno 

obrazce za ligo mladincev, ki so objavljeni na spletni strani BZS. 

9. Člen 

Organizator posameznega srečanja (domača ekipa) je dolžan zagotoviti topel obrok za 

udeležence tekmovanja. 

Stroške sojenja v višini 40.00 EUR plača BZS. 

10. Člen 

Prvo uvrščena ekipa osvoji naslov prvaka SLovenije in prejme pokal, igralci in vodja ekipe pa 

medalje. Medalje premejo tudi drugo, tretje in četrto uvrščene ekipe. Pokel in medalje prispeva 

BZS. 

11. Člen 

Za neupravičen izostanek ekipe na srečanje se le ta kaznuje z disciplinsko kaznijo po Pravilih o 

tekmovanje za tekoče leto in Disciplinskem pravilniku BZS. V primeru, da ekipa iz neupravičljivega 

razloga ne pride na tekmo, le to izgubi z rezultatom 14 - , proti  ekipi se avtomatično uvede tudi 

disciplinski postopek. 

Preložitev tekme je možna s predhodnim dogovorom med ekipama in pismenim soglasjem 

tekmovalne komisije BZS. 

V primeru, da ekipa med letom izstopi iz tekmovanja in ne odigra v tekmovalnem obdobju več 

kot polovico srečanj, se njeni rezultati črtajo, ekipo pa se preda v postopek disciplinski komisiji 

BZS. 

12. Člen 



Za tolmačenje morebitnih nejasnosti notraj propozicij je pristojna komisija za delo z mladimi. 

 


