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 TEKMOVALNI PRAVILNIK 

 

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.1 Ta pravilnik določa pravila, ki veljajo za posamezna badmintonska tekmovanja v Sloveniji, organizirana na 

podlagi Pravilnika o organizaciji tekmovanj, razen za mednarodna tekmovanja. Priloge so sestavni del tega 

pravilnika. 

 

1.2 V primeru, da ta pravilnik uporablja besedo “tekmovalec”, ta pomeni tekmovalca in tekmovalko, razen če je 

posebej določeno, da za tekmovalke veljajo druge določbe. 

 

1.3 Za tekmovanja, katera ne prireja BZS oziroma niso pod okriljem BZS, določbe tega pravilnika niso obvezne. 

 
1.4 Za vsako tekmovanje, za katero veljajo določbe tega pravilnika, je določen vrhovni sodnik, razen če takšno izjemo 

posebej določa ta pravilnik. Vrhovni sodnik skrbi za pravilno odvijanje tekmovanja in v dvomu razlaga določbe 

tega pravilnika. Pri razlagi mora upoštevati badmintonska pravila in vse veljavne pravilnike oziroma sklepe BZS s 

tekmovalnega področja. V primeru, da so določbe tega pravilnika pomanjkljive, lahko vrhovni sodnik smiselno 

uporabi tudi določbe, ki veljajo za mednarodna tekmovanja. 

 

1.5 Sezona za vse kategorije tekmovalcev traja od 1. septembra do 31. avgusta. 

 

1.6 Pravico udeležbe na tekmovanjih imajo vsi tekmovalci, ki izpolnjujejo pogoje, določene z Registracijskim 

pravilnikom BZS. Posebne pogoje za nastop na določenih tekmovanjih ureja ta pravilnik. 

 

1.7 V primeru, da se prijavijo manj kot 4 tekmovalci, se tekmovanje ne izvede. O posledicah neizvedenega tekmovanja 

odloča tekmovalna komisija BZS (v nadaljevanju: TK BZS). 

 

1.8 Tekmovalec, ki na nekem tekmovanju preda tekmo iz kateregakoli razloga, na istem tekmovanju ne sme več 

nastopiti v tej disciplini. V primeru, da oba tekmovalca, ki bi se morala pomeriti, predata tekmo, si delita nižje 

mesto. 

 

1.9 Vsak tekmovalec ima po končani tekmi pravico do vsaj 15 minut odmora. Za posamezna tekmovanja je lahko 

predpisan tudi daljši odmor. 

 

1.10 Vse tekme se odvijajo v skladu z badmintonskimi pravili mednarodne badmintonske zveze (v nadaljevanju: BWF). 

Na tekmovanjih, ki bi glede na število tekmovalcev ali prostorske razmere (premajhno število igrišč) lahko trajala 

nerazumno dolgo, lahko vrhovni sodnik uporabi mehanizme, ki skrajšajo dolžino tekmovanja ali tekem (npr. 

določi skrajšani način igranja (en set do 21) za določena kola tekmovanja, ne izvede tekem na strani poražencev 

oziroma tekem za natančnejšo določitev mest, ipd.). Mehanizmi, ki skrajšajo dolžino tekmovanja, se v nobenem 

primeru ne smejo uporabiti na turnirjih A kategorije, turnirjih dvojic, državnih prvenstvih v vseh kategorijah, na 

tekmah 1. lige in masters tekmovanjih ter na vseh ostalih tekmovanjih za tekme, ki določajo prva štiri mesta. 

 

1.11 V primeru, da BWF na mednarodnih tekmovanjih dovoljuje odvijanje tekem po pravilih, različnih od veljavnih 

pravil BWF (poskusna pravila), lahko TK BZS določi, na katerih tekmovanjih se bodo izvajala ta poskusna 

pravila. 

 

1.12 Vrstni red tekem določa vrhovni sodnik po lastnem preudarku. 

 

 

2 TEKMOVALNI SISTEMI 

 

 

2.1 Enojni KO sistem 

2.1.1 Tekmovalci se srečujejo po parih v vsakem kolu. Zmagovalec se uvrsti v naslednje kolo, poraženec pa 

izpade. 

2.1.2 Velikost tabele se določa glede na število tekmovalcev, vendar je število mest v tabeli vedno potenca 

števila 2 (4, 8, 16, 32, 64, itd). Vedno se izbere tabela, ki ustreza številu tekmovalcev. Če tekmovalcev ni 

toliko, da bi zasedli vsa mesta v tabeli, se določijo prosta mesta. Prosta mesta se lahko določijo le v 

prvem kolu vsake posamezne tabele. 

2.1.3 Vrstni red nosilcev določa jakostna lestvica. Vrstni red nosilcev v dvojicah se dobi tako, da se seštejejo 

točke obeh partnerjev v posamezni dvojici. Izjemoma lahko vrhovni sodnik določi nosilce po lastni 

presoji, razen prvega in drugega nosilca, če meni, da postavitev nosilcev po jakostni lestvici ne bi 
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prispevala k pravičnemu razpletu tekmovanja. Na turnirjih A in B kategorije ter turnirjih dvojic se 

nosilci postavljajo izključno glede na slovensko jakostno lestvico (SJLP in SJLD). Na državnih 

prvenstvih lahko klubi, ki menijo, da bi njihovi tekmovalci glede na kvaliteto morali biti nosilci, pa to iz 

kakršnegakoli razloga niso, pisno, najmanj en teden pred žrebanjem, o tem obvestijo direktorja 

reprezentanc z utemeljeno obrazložitvijo, zakaj želijo, da bi njihovi tekmovalci dobili status nosilca. 

Direktor reprezentanc po posvetu s strokovnim svetom BZS odloči o tem vprašanju in svojo odločitev 

sporoči vrhovnemu sodniku, ki jo mora upoštevati. Direktor reprezentanc lahko na ta način postavi tudi 

prvega in drugega nosilca. 

2.1.4 Enojni KO sistem se igra v skladu s sliko 1. Nosilci in prosta mesta se vnašajo na številke v skladu s 

tabelami 1, 2, 3 in 4. 

2.1.5 Število nosilcev se določi glede na število udeležencev in sicer: 

2.1.5.1 maksimalno 16, če je 64 ali več udeležencev, 

2.1.5.2 maksimalno 8, če je število udeležencev med 25 in 63, 

2.1.5.3 maksimalno 4, če je število udeležencev med 9 in 24, 

2.1.5.4 dva nosilca, če je udeležencev 8 ali manj. 

2.1.6 Izjemoma lahko vrhovni sodnik določi tudi večje število nosilcev, če je taka odločitev smotrna glede na 

razmerje moči tekmovalcev v smislu pravičnejše končne razvrstitve. 

2.1.7 Nosilci se razporedijo v tabelo po naslednjih pravilih: 

2.1.7.1 Prvi nosilec se vedno postavi v skrajni zgornji konec tabele, drugi v skrajnega spodnjega. 

2.1.7.2 Tretji in četrti nosilec se žrebata in glede na žreb postavita na mesti 3 oziroma 4. 

2.1.7.3 Peti do osmi nosilec se žrebajo in glede na žreb postavijo na mesta od 5 do 8. 

2.1.7.4 Deveti do šestnajsti nosilec se žrebajo in glede na žreb postavijo na mesta od 9 do 16. 

2.1.8 Vsi ostali nastopajoči se žrebajo na prosta mesta v tabeli po vrstnem redu od zgoraj navzdol. 

2.1.9 Prijavljene tekmovalce istega kluba se na državnih prvenstvih, kjer je potrebna vnaprejšnja prijava, žreba 

na naslednji način: 

2.1.9.1 prvega in drugega tekmovalca, a le, če sta oba nosilca, žrebamo vsakega v svojo polovico 

tabele; 

2.1.9.2 tretjega tekmovalca, a le, če je tudi ta nosilec, žrebamo v eno od preostalih dveh četrtin tabele; 

2.1.9.3 četrtega tekmovalca, a le, če je tudi ta nosilec, žrebamo (oziroma postavimo) v preostalo 

četrtino tabele. 

2.1.9.4 Ostale tekmovalce, razen v primeru, ko to ni mogoče, žrebamo tako, da se ne dobita dva 

tekmovalca istega kluba že v prvem kolu tekmovanja. Za prvo kolo tekmovanja šteje vsaka 

tekma, v kateri nastopita tekmovalca, ki pred tem še nista odigrala nobene tekme (zaradi 

razporeda v tabeli, ki ni polna, in ne zaradi predane tekme). 

2.1.9.5 V kvalifikacijah žrebamo tako, da ne uporabljamo določb 2.1.9.1 do 2.1.9.3. 

2.1.9.6 Vrstni red tekmovalcev je določen s trenutno jakostno lestvico. 

2.1.9.7 Enak način velja tudi za dvojice, pri čemer za kombinacijo tekmovalcev dveh klubov velja, da 

ne pripada nobenemu klubu. 

  

2.2 Kvalifikacije za enojni KO sistem 
2.2.1 V primeru prevelikega števila prijavljenih lahko glede na prostorske in časovne možnosti organizator 

predpiše kvalifikacije. Obvezne kvalifikacije lahko določi tudi ta pravilnik. 

2.2.2 Za kvalifikacije se smiselno uporabljajo pravila za enojni KO sistem (glej določbo 2.1). V kvalifikacijah 

igrajo tisti tekmovalci, ki se po jakostni lestvici ne uvrstijo neposredno na glavno tekmovanje (v 

nadaljevanju: kvalifikantje). 

2.2.3 Število kvalifikantov, ki se uvrstijo na glavno tekmovanje, določi organizator tako, da število 

kvalifikantov ne presega enega za vsaka štiri mesta na glavnem tekmovanju. 

2.2.4 Mesta na glavnem tekmovanju, na katera se uvrstijo kvalifikanti, se določajo z žrebom. 

2.2.5 Če pride do odpovedi nastopa tekmovalcev na glavnem tekmovanju, na njihova mesta po jakosti vstopijo 

kvalifikantje, razen če so pred tem že izgubili tekmo v kvalifikacijah. 

 

 

2.3 Tekmovanje po skupinah 
2.3.1 V tekmovanju po skupinah igrajo tekmovalci, razporejeni v posamezno skupino, vsak z vsakim. 

Tekmovalci se vpisujejo v tabelo po jakosti in sicer prvi nosilec v prvo polje, drugi v drugo in tako 

naprej (glej sliko 3). Če ni drugače določeno, lahko vrhovni sodnik določi, koliko tekmovalcev se v 

skupino postavi po jakosti in koliko se jih na preostala mesta žreba. 

2.3.2 Vrstni red tekem je sledeč: 

2.3.2.1 v skupinah s po tremi tekmovalci: drugi s tretjim, prvi z drugim in prvi s tretjim, 

2.3.2.2 v skupinah s po štirimi tekmovalci: prvi s četrtim, drugi s tretjim, tretji s četrtim in prvi z 

drugim, prvi s tretjim, drugi s četrtim 

2.3.2.3 v skupinah s po več tekmovalci od štirih določi vrstni red vrhovni sodnik tako, da je tekma med 

prvima nosilcema praviloma zadnja. 

2.3.2.4 Vrhovni sodnik lahko določi tudi drugačen vrstni red tekem, glede na možnosti, ki jih ponuja 

Tournament Planner. 
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2.3.3 Uvrstitev se ugotovi glede na število zmag, ki jih ima posamezni tekmovalec. 

2.3.4 Če dva tekmovalca zmagata enako število tekem, je zmagovalec medsebojne tekme uvrščen višje. 

2.3.5 Če trije ali več tekmovalcev zmaga enako število tekem, je višje uvrščen tekmovalec, ki ima večjo 

razliko med vsemi dobljenimi in vsemi izgubljenimi seti. Če sta po tem kriteriju dva tekmovalca še 

vedno izenačena, je zmagovalec medsebojne tekme uvrščen višje. 

2.3.6 Če trije ali več tekmovalcev zmaga enako število tekem in so izenačeni tudi v razliki med vsemi 

dobljenimi in vsemi izgubljenimi seti, je višje uvrščen tekmovalec, ki ima večjo razliko med vsemi 

dobljenimi in vsemi izgubljenimi točkami. Če sta po tem kriteriju dva tekmovalca še vedno izenačena, je 

zmagovalec medsebojne tekme uvrščen višje. 

2.3.7 Če so tudi po tem kriteriju trije ali več tekmovalcev izenačeni, se vrstni red določi z žrebom. 

2.3.8 Če eden od tekmovalcev preda tekmo v skupini, se njegovi rezultati pri računanju uvrstitve po zgornjih 

kriterijih ne upoštevajo. Kljub temu zadrži mesto, ki ga je dosegel glede na število dobljenih tekem 

(rezultat pred predajo). Če je po številu dobljenih tekem izenačen z enim ali več tekmovalci, je 

avtomatično uvrščen najnižje med njimi.  

 

2.4 Mešani sistem 
2.4.1 V mešanem sistemu se najprej igra po skupinah v skladu s pravili, ki veljajo za tekmovanja po skupinah 

(glej določbo 2.3). Zmagovalci skupin se uvrstijo v glavni del tekmovanja, v katerem se igra po enojnem 

KO sistemu (glej določbo 2.1). 

2.4.2 Iz skupin lahko napredujejo tudi drugouvrščeni in sicer tako, da se postavijo na mesto, ki je, glede na 

prvouvrščene, v nasprotni strani glavne tabele. 

2.4.3 Sistem je lahko tudi tak, da se določeno število nosilcev neposredno uvrsti v glavni del tekmovanja. 

2.4.4 Vrhovni sodnik lahko določi tudi drugačno razporeditev v tabele oziroma upošteva avtomatično 

razporeditev, ki jo naredi Tournament Planner. 

 

2.5 Sistem za A turnirje  
2.5.1 A turnir se igra po sistemu tekmovanja po skupinah. Prvouvrščena v skupini se uvrstita v četrtfinale. 

Turnir se tako nadaljuje po KO sistemu z razigravanjem za 3. mesto. 

2.5.2 Pri moških posamezno je število skupin je 4, v vsaki skupini pa so 3 igralci. Skupno število igralcev je 

tako 12. Pri ženskah posamezno pa je število skupin 2, v vsaki skupini so 4 igralke. Skupni število igralk 

je 8. Kvalifikacijski kriterij za uvrstitev v tabelo je SJLP. 

2.5.3 V primeru odpovedi že prijavljenega tekmovalca njegovo mesto zasede najvišje uvrščeni igralcev na 

lestvici, ki se je prijavil na B turnir, ki poteka isti dan. 

2.5.4 Nosilce se razporedi v skupine po SJLP in sicer v vsaki skupini po en nosilec. Tako je skupno število 

nosilcev 4.  

 

2.6 Sistem za B turnirje  
2.6.1 B turnir se igra po sistemu tekmovanja po skupinah, prvouvrščena tekmovalca se uvrstita v glavni turnir 

s sistemom enojni KO z razigravanjem za 3. mesto. 

2.6.2 Število skupin je poljubno, odvisno od števila prijavljenih. V vsaki skupini pa je najmanj 3 in največ 4 

tekmovalci. 

2.6.3 Nosilce skupin se porazdeli glede na SJLP. 

 

2.7 Sistem za turnirje dvojic 
2.7.1 Turnir dvojic se igra po sistemu tekmovanja po skupinah in nato glavni turnir s sistemom enojni KO z 

razigravanjem za 3. mesto. 

2.7.2 Število skupin je poljubna, odvisno od števila prijavljenih. V vsaki skupini pa je najmanj 3 in največ 4 

tekmovalci. Število skupin in število dvojic, ki napredujejo iz skupin smiselno določi vrhovni sodnik 

glede na število prijavljenih dvojic. 

2.7.3 Nosilce skupin se porazdeli glede na SJLP. 

 

 

2.8 Sistem za mladinske kategorije 

2.8.1 Za ta sistem se smiselno uporabljajo pravila za mešani sistem (glej določbo 2.4) v primeru več kot 24 

prijavljenih ali sistem enojni KO s smiselnim razigravanjem tako, da ima vsak tekmovalec vsaj 2 tekmi 

(v primeru 24 ali manj prijavljenih), razen če je to v nasprotju s posebnimi določbami tega sistema. 

2.8.2 V primeru mešanega sistema se določi število skupin tako, da je čim več skupin po 4 tekmovalcev, 

vendar v skupini ne manj kot 3 tekmovalci. (npr. 25 tekmovalcev = 4 skupine po 4 tekmovalci in 3 

skupine po 3 tekmovalci). Iz skupine napreduje le en tekmovalec, razen če imamo 4 skupine ali manj.  

2.8.3 Tekmovalci, ki so razporejeni v skupine, se vanje žrebajo. V primeru uporabe Tournament Plannerja to 

naredi program sam. Uporablja se opcija TP »optimalna separacija«. 

2.8.4 Pri dvojicah se uporablja t.i. monrad sistem – modificirani k.o. sistem z razigravanjem za vsako mesto.  

2.8.5 Poraženci v polfinalu igrajo za tretje mesto. 

2.8.6 V starostnih kategorijah do 11 in do 13 let se uporablja mešani sistem, vendar tako, da tekmovalci najprej 

igrajo po skupinah, nato pa se najboljša dva v skupini uvrstita v nadaljnje tekmovanje, kjer se igra enojni 
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KO sistem. Velikost skupin se določi poljubno, med 5 in 8 tekmovalcev (idealno je 6), po presoji 

vrhovnega sodnika. Vse tekme v skupinah se igrajo na 1 set do 21, razen polfinal do 13 let in final, ki se 

igrajo na dva dobljena seta do 21. Isti sistem velja tako za posameznike kot za dvojice.  

 

2.9 Sistemi, ki jih omogoča programska oprema »Tournament Planner« 

2.9.1 Dopustna je uporaba vseh tekmovalnih sistemov oziroma možnosti, ki jih dopušča programska oprema 

»Tournament Planner«, v verziji, ki jo odobri TK BZS. Če se na posameznem tekmovanju uporablja 

programska oprema »Tournament Planner« in njena uporaba odstopa od pravil, kot so določena zgoraj, 

se ne glede na določbe tega pravilnika uporabijo pravila, ki jih uporablja programska oprema 

»Tournament Planner«.  

 

 

3 TEKMOVANJA ZA SLOVENSKO JAKOSTNO LESTVICO 

 

3.1 Tekmovanja za slovensko jakostno lestvico posameznikov (v nadaljevanju: SJLP) v eni sezoni so: 

3.1.1 najmanj 4 in največ 6 turnirjev B kategorije, 

3.1.2 najmanj 3 in največ 6 turnirjev A kategorije, 

3.1.3 državno člansko prvenstvo. 

 

3.2 Za SJLP štejejo tudi naslednja tekmovanja, katerih prireditelj ni nujno BZS: 

3.2.1 mednarodna tekmovanja, ki jih sankcionira BWF  

3.2.2 druga tekmovanja, za katera tako določi TK BZS. 

 

3.3 Tekmovanja za slovensko jakostno lestvico dvojic (v nadaljevanju: SJLD) v eni sezoni so: 

3.3.1 najmanj 3 in največ 6 turnirjev dvojic (v sklopu A turnirjev), 

3.3.2 državno člansko prvenstvo. 

 

3.4 Za SJLD štejejo tudi naslednja tekmovanja, katerih prireditelj ni nujno BZS: 

3.4.1 mednarodna tekmovanja, ki jih sankcionira BWF 

 

3.5 Sistem tekmovanja 
3.5.1 Turnirji B kategorije 

3.5.1.1 Na turnirjih B kategorije nastopajo moški in ženske posamezno po sistemu za B turnirje (glej 

določbo 2.6).  

3.5.1.2 Turnirji B kategorije so enodnevni. 

3.5.2 Turnirji A kategorije in turnirji dvojic 

3.5.2.1 Na turnirjih A kategorije nastopajo moški in ženske posamezno ter moške, ženske in mešane 

dvojice po sistemu za A turnirje (glej določbo 2.5). 

3.5.2.2 Turnirji A kategorije so dvodnevni. 

3.5.2.3 Vsak tekmovalec ima pravico do vsaj 30 minut odmora med dvema tekmama. 

3.5.3 Državno člansko prvenstvo 

3.5.3.1 Na državnem članskem prvenstvu nastopajo moški in ženske posamezno ter moške, ženske in 

mešane dvojice. V vseh disciplinah se igra po enojnem KO sistemu (glej določbo 2.1), 

poraženi polfinalisti si enakovredno delijo 3. mesto. 

3.5.3.2 Vsak tekmovalec ima pravico do vsaj 30 minut odmora med dvema tekmama. 

3.5.3.3 Na državnem članskem prvenstvu se določeno število tekmovalcev glede na SJLP in SJLD 

uvrsti neposredno na glavno tekmovanje, ostali igrajo kvalifikacije za preostala mesta po 

sledečem razporedu. MS: 24 (glavno tekmovanje) + 8 (kvalifikacije), ŽS: 12 + 4, MD: 12 + 4, 

ŽD: 6 + 2, MIX: 12 + 4. 

3.5.3.4 Državno člansko prvenstvo je dvodnevno. Prvi dan se igrajo vse tekme do polfinala, drugi dan 

pa polfinala in finala. Vrhovni sodnik lahko odloči, da se prvi dan disciplina mešanih dvojic 

igra do finala. 

 

3.6 Pravica udeležbe 

3.6.1 Pravico udeležbe na turnirjih B kategorije imajo: 

3.6.1.1 Vsi registrirani tekmovalci BZS 

3.6.2 Pravico udeležbe na turnirjih A kategorije imajo: 

3.6.2.1 Tekmovalci uvrščeni na prvih 12 mest in tekmovalke uvrščene na prvih 8 mest na slovenski 

jakostni lestvici (SJLP) oz. prvi naslednji po SJLP, do zapolnitve skupin.  

3.6.2.2 Pravico do udeležbe imata tudi 1 tekmovalec in 1 tekmovalka, ki ju lahko prosto določi 

organizator, ter 1 tekmovalec in 1 tekmovalka, ki ju lahko prosto določi BZS (wild card). 

Tekmovalci, katerim je wild card podeljen, nastopijo na tekmovanju kot zadnje rangirani 

tekmovalci. Vsakršna morebitna odločitev za podelitev wild card mora biti sprejeta pravočasno 

in sicer tako, da je objavljena z objavo razpisa na spletni strani BZS, saj se zaradi podeljenih 

wild card število tekmovalcev iz točke 3.6.3.1 ustrezno zmanjša. 
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3.6.3 Pravico udeležbe na državnem članskem prvenstvu imajo vsi tekmovalci, ki so slovenski državljani. 

 

 

4 JAKOSTNA LESTVICA 

 

4.1 Po vsakem končanem turnirju A kategorije, po vsakem turnirju dvojic ter po državnem članskem prvenstvu BZS v 

roku enega tedna objavi slovensko jakostno lestvico za posameznike (SJLP) in slovensko jakostno lestvico za 

dvojice (SJLD). Trenutna jakostna lestvica za posameznike (TJLP) in dvojice (TJLD) se lahko objavlja tudi vsak 

teden, vendar se za določanje nosilcev oziroma za pravico udeležbe na posameznih turnirjih B in A kategorije in 

na državnem prvenstvu ter turnirjih dvojic vedno uporablja SJLP. 

 

4.2 Rezultati mastersa se ne upoštevajo pri sestavi jakostnih lestvic. 

 

4.3 Sistem točkovanja za jakostno lestvico 
4.3.1 Vrstni red tekmovalcev in tekmovalk na slovenski jakostni lestvici za posameznike (SJLP) je določen s 

številom točk, ki jih tekmovalci zberejo na podlagi svojih uvrstitev na turnirjih, določenih v določbi 3.1 

in 3.2. 

4.3.2 Vrstni red tekmovalcev in tekmovalk na slovenski jakostni lestvici za dvojice (SJLD) je določen s 

številom točk, ki jih tekmovalci zberejo na podlagi svojih uvrstitev na turnirjih, določenih v določbi 3.3 

in 3.4. 

4.3.3 Točkovanje uvrstitev na posameznem turnirju 

4.3.3.1 Turnirji A in B kategorije 

4.3.3.1.1 Točke za posamezne uvrstitve se dodelijo v skladu s tabelo 6 (točkovanje se nekoliko 

razlikuje za moške in ženske). 

4.3.3.1.2 V primeru, da so točke v tabeli določene natančneje kot so dejanske uvrstitve 

tekmovalcev, se za take uvrstitve izračunajo smiselno. 

 (Primer: Za B turnirje so določene točke za 5., 6., 7. in 8. mesto, na turnirju pa so se 

4 tekmovalke uvrstile na 5.-8. mesto. Točke iz tabele se seštejejo in delijo s 4, kar 

pomeni, da bo vsaka tekmovalka, uvrščena na 5.-8. mesto, dobila 43,5 točk.)  

4.3.3.2 Ostala tekmovanja 

4.3.3.2.1 Vrednotenje uvrstitev na ostalih tekmovanjih je določeno v tabeli 6a (točkovanje se 

na domačih tekmovanjih nekoliko razlikuje za moške in ženske, na mednarodnih pa 

je enako). Pri točkovanju uvrstitev dvojic se za osnovo vzame točkovanje moških v 

tabeli 6a. Tekmovalec, ki na mednarodnem tekmovanju ne premaga nobenega 

nasprotnika, vedno dobi 50 točk.  

4.3.3.3 Turnirji dvojic 

4.3.3.3.1 Točke za uvrstitve na turnirjih dvojic se dodelijo v skladu s tabelo 7. 

4.3.3.3.2 Točke se dodelijo posamezniku in ne dvojici kot celoti. 

4.3.3.4 Za datum dodelitve posameznih točk se šteje zadnji uradni dan tekmovanja, četudi tekmovalec 

tistega dne ne nastopa več. 

4.3.4 Določitev mesta na jakostnih lestvicah 

4.3.4.1 Mesto na jakostni lestvici določa seštevek točk pet najboljših uvrstitev v zadnjem letu. 

4.3.4.2 Točke s tekmovanj, ki so na dan izračuna lestvice starejše od 12 mesecev, se pri izračunu ne 

upoštevajo (se brišejo). 

4.3.4.3 V primeru, da imata dva tekmovalca enako število točk, odločajo o uvrstitvi merila po 

naslednjem vrstnem redu: 

4.3.4.3.1 seštevek točk, ki presegajo povprečje, je večji; 

primer: višja uvrstitev 500 (100, 102, 98, 102, 98, // 98) 

      nižja uvrstitev 500 (100, 101, 99, 102, 98, // 97) 

      izračun:500:5=100; (102-100)+(102-100)>(101-100)+(102-100) 

4.3.4.3.2 večje število točk, doseženih v zadnje pol leta; 

primer: višja uvrstitev 500 (100, 100,/ 100, 101, 99, // 96, 90) 

      nižja uvrstitev 500 (100, 100, 100,/ 101, 99, // 98, 88) 

4.3.4.3.3 večje število točk na enem od turnirjev, ki niso upoštevani v seštevku; 

primer: višja uvrstitev 500 (100, 100, 100, 101, 99, // 98, 88) 

      nižja uvrstitev 500 (100, 100, 100, 101, 99, // 96, 90, 40) 

4.3.4.3.4 večji seštevek točk, ki niso upoštevane v seštevku; 

primer: višja uvrstitev 500 (100, 100, 100, 101, 99, // 96, 90, 40) 

      nižja uvrstitev 500 (100, 100, 100, 101, 99, // 96, 90) 

4.3.4.3.5 žreb. 

primer: višja uvrstitev 500 (100, 100, 100, 101, 99, // 96, 90, 40) 

      nižja uvrstitev 500 (100, 100, 100, 101, 99, // 96, 90, 40) 

4.3.4.4 Na lestvice so uvrščeni vsi tekmovalci, ki so v zadnjem letu zbrali vsaj eno točko na enem od 

tekmovanj, organiziranih v Sloveniji, in so registrirani pri BZS. Tekmovalci brez slovenskega 

državljanstva so na lestvicah označeni z zvezdico. 
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4.3.4.5 Primer izračuna SJLP prikazuje tabela 6b. 

4.3.5 Končna slovenska jakostna lestvica 

4.3.5.1 Mesto na končni slovenski jakostni lestvici določa seštevek točk 6 najboljših (4 med 

dvojicami) uvrstitev s turnirjev iz določbe 3.1 (za dvojice določbe 3.3) v sezoni. V primeru 

enakega števila točk odloča višja uvrstitev na državnem č lanskem prvenstvu. Tekmovalci z 

enakim številom točk in enako uvrstitvijo na državnem članskem prvenstvu si mesta na končni 

lestvici delijo. 

4.3.5.2 Za potrebe izračuna končne slovenske jakostne lestvice se med sezono vodi AB lestvica, ki se 

izračuna po vsakem končanem turnirju A kategorije ter po državnem članskem prvenstvu. 

4.3.5.3 Končna slovenska jakostna lestvica in AB lestvica se vodita posebej za vsako disciplino. 

 

 

5 MASTERS 

 

5.1 BZS lahko organizira masters. Če se masters ne organizira, lahko prejmejo najbolje uvrščeni tekmovalci na končni 

slovenski jakostni lestvici denarne nagrade, s sledečo razdelitvijo: 

 

mesto  MS ŽS MD ŽD MIX 

1. mesto               10 % 10 % 6 % 5 % 6 % 

2. mesto  6 %  6 % 4 % 3 % 4 % 

3. mesto  4 %  4 % 3 % 2 % 3 % 

4. mesto                3 %          3 %       3 %        2 %         3 % 

5. mesto                2 %          2 %       2 %        2 %         2 %             

 

 

V dvojicah je nagrada na posameznika, kar pomeni, da se v primeru skupnega 1. mesta dveh tekmovalcev razdeli 

10 % na polovico. Višino denarnega sklada določi UO BZS. 

 

5.2 Pravico do udeležbe na mastersu ima 8 prvouvrščenih moških in 8 prvouvrščenih žensk s končne slovenske 

jakostne lestvice posameznikov. Izjemoma lahko TK BZS določi, da največ 2 tekmovalca, ki nista uvrščena med 

prvih 8, nastopita na mastersu in tako zamenjata zadnje uvrščena tekmovalca s končne slovenske jakostne lestvice 

posameznikov (wild card). Kvota 2 wild cardov velja tako za disciplino moških posamezno kot za disciplino žensk 

posamezno (maksimalno torej 4 wild cardi). 

 

5.3 V primeru, da BZS organizira masters tekmovanje za dvojice ali za mlajše kategorije, se za tako tekmovanje 

smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za masters tekmovanje. 

 

5.4 Tekmovalci s pravico do udeležbe morajo svojo udeležbo potrditi najkasneje tri dni pred prvim dnem tekmovanja. 

V primeru odpovedi tekmovalca lahko namesto njega nastopi naslednji uvrščeni tekmovalec glede na končno 

slovensko jakostno lestvico posameznikov. 

 

5.5 Sistem tekmovanja 
5.5.1 Tekmovalce se razporedi v dve skupini s po štirimi tekmovalci. Določijo se 4 nosilci glede na končno 

slovensko jakostno lestvico posameznikov, ostali tekmovalci se žrebajo. V prvi skupini nastopajo prvi in 

četrti nosilec ter dva žrebana tekmovalca, v drugi skupini pa drugi in tretji nosilec in preostala dva 

tekmovalca. 

5.5.2 V skupinah se tekmovalci pomerijo vsak z vsakim (glej smiselno sistem tekmovanj po skupinah, določba 

2.4). Tekma med nosilcema skupine je zadnja. 

5.5.3 V polfinale napredujeta prvouvrščena iz vsake skupine. V polfinalu se pomerijo zmagovalec 1. skupine 

in drugi iz 2. skupine ter zmagovalec 2. skupine in drugi iz 1. skupine. Zmagovalca igrata za prvo mesto, 

poraženca pa za tretje. 

5.5.4 Tretjeuvrščena tekmovalca iz skupine se pomerita za 5. mesto, četrtouvrščena pa za 7. mesto. 

5.5.5 Če se v katerikoli tekmi izven skupine dobita tekmovalca, ki sta se že pomerila v skupini, odigrata tekmo 

še enkrat. 

5.5.6 Vsak tekmovalec ima pravico do vsaj 30 minut odmora med dvema tekmama. 
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6 SLOVENSKA BADMINTONSKA LIGA 

  

6.1 Slovenska badmintonska liga (v nadaljevanju: SBL) je državno ekipno tekmovanje, na katerem nastopajo ekipe 

klubov, ki so v skladu z Registracijskim pravilnikom člani BZS. Klubi lahko za tekmovanje prijavijo več ekip. 

Klubi, ki so pridruženi člani BZS, nimajo pravice nastopa na tem tekmovanju. 

 

6.2 Zmagovalna ekipa pridobi naslov ekipnega prvaka RS za posamezno sezono in s tem pravico do udeležbe na 

mednarodnem tekmovanju Europe Cup. V primeru, da se zmagovalna ekipa nima namena udeležiti tega 

tekmovanja, jo lahko po dogovoru zamenja slabše uvrščena ekipa in sicer v skladu s končnim vrstnim redom. 

 

6.3 SBL sestavljajo 1. SBL in štiri regionalne lige (ljubljanska, koroška, dolenjsko-posavska, štajersko-pomurska). V 

primeru premajhnega ali prevelikega števila prijavljenih ekip lahko TK BZS spreminja sestavo SBL. V primeru, da 

se prijavijo manj kot štiri ekipe, se tekmovanje ne izvede. 1. SBL se lahko odigra v okviru mednarodne lige 

(primer MBL skupaj s Hrvaško). 

 

6.4 Vse administrativne zadeve v zvezi s SBL opravlja koordinator SBL, ki ga določi TK BZS. Koordinator SBL je 

neposredno podrejen TK BZS, ki določa obseg njegovega dela in hkrati predlaga upravnemu odboru BZS višino 

nadomestila za opravljeno delo. Za regionalne lige so določeni regionalni koordinatorji. 

 

6.5 Potek SBL (datume in organizatorje) za vsako sezono določi TK BZS s termini v koledarju. Žrebanje posameznih 

parov in prizorišč opravi koordinator SBL. Rezultati dvobojev, trenutni vrstni red ekip in ostali relevantni podatki 

v zvezi s SBL se sproti objavljajo na spletni strani. 

 

6.6 Za posamezno ekipo lahko nastopajo tujci, pod pogojem, da so na dan tekmovanja registrirani v skladu z 

Registracijskim pravilnikom BZS. Za posamezno ekipo lahko nastopajo tudi tekmovalci, ki sicer niso člani kluba, 

ki je prijavil ekipo (posojeni tekmovalci), a se v tem primeru štejejo kot tujci. Za posamezno ekipo lahko nastopata 

največ dva tujca. 

 

6.7 En tekmovalec lahko v eni sezoni nastopa, oziroma je zgolj prijavljen, le za eno ekipo. Izjemoma lahko 

tekmovalec, prijavljen v 2. SBL, nastopi tudi za ekipo istega kluba, ki igra v 1. SBL, S prvim nastopom za prvo 

ekipo postane stalni član ekipe, ki igra v 1. SBL in ne more več nastopiti v 2. SBL. Tekmovalec, ki je prijavljen v 

1. SBL, v nobenem primeru ne sme nastopiti za ekipo istega kluba, ki igra v 2. SBL. 

 

6.8 Po koncu prvega kroga tekmovanja in pred tekmo za napredovanje nastopi prestopni rok, katerega točno določi TK 

BZS s prilogo temu pravilniku (glej prilogo 1). V času prestopnega roka se lahko menjajo postave ekip, a ne v 

nasprotju z Registracijskim pravilnikom BZS oziroma določbami tega pravilnika. 

 

6.9 Pred začetkom vsake sezone lahko TK BZS na svojo pobudo ali na željo klubov organizira posvet o sistemu 

tekmovanja in drugih vprašanjih v zvezi s SBL. Na posvet so vabljeni predstavniki vseh klubov, ki imajo namen 

nastopati v SBL. Na podlagi sprejetih ugotovitev lahko TK BZS upravnemu odboru BZS predlaga spremembe 

posameznih določb tega pravilnika. 

 

6.10 Organizacija 
6.10.1 Za vse zadeve v zvezi z organizacijo SBL se smiselno uporabljajo določbe Pravilnika o organizaciji 

tekmovanj, razen če ta pravilnik oziroma Pravilnik za organizacijo tekmovanj ne določata drugače. 

6.10.2 Dvoboji v 1. SBL se odigrajo na datum in na prizorišču, ki je določen v tekmovalnem koledarju za 

tekočo sezono. Podrobnosti izvedbe posameznih tekmovalnih dni določi TK BZS (glej prilogo 1) in to 

tako, da če je le mogoče vsaka ekipa odigra vsaj dva dvoboja v enem tekmovalnem dnevu. Začetek 

dvobojev in ostale podrobnosti določa koordinator SBL z razpisom. 

6.10.3  Organizatorji posameznih tekmovalnih dni v 1. SBL so se s koordinatorjem SBL dolžni dogovoriti o 

številu razpoložljivih igrišč, ki ne sme biti manjše kot je določeno v prilogi 1. 

6.10.4 Regionalne lige se odigrajo v posameznih dvoranah prijavljenih ekip. Za termin se dogovorijo vodje 

ekip, ki nato rezultat sporočijo regionalnem koordinatorju lige.  

   

6.11 Prijava in postavitev ekip 
6.11.1 Klubi morajo prijaviti svoje ekipe in ime odgovorne osebe za stike z drugimi klubi (kapetan ekipe) v 

roku, ki ga določi TK BZS. V roku, ki ga prav tako določi TK BZS, morajo prijaviti tudi seznam 

tekmovalcev, ki nastopajo za posamezno ekipo, in njihov vrstni red po jakosti (posamezno in 

kombinacije dvojic), ki jo prosto določi prijavitelj. Seznam tekmovalcev in njihov vrstni red po jakosti se 

lahko spreminja le med prestopnim rokom. Za 1.ligo TK BZS ne upošteva prijav, ki ne zadostijo 

minimalni ekipi (2 moška + 2 ženski). 

6.11.2  Najpozneje tri dni po koncu prestopnega roka (glej določbo 6.8) mora vsaka ekipa koordinatorju SBL 

sporočiti novi vrstni red tekmovalcev. Vrstni red mora biti nemudoma objavljen na spletni strani in biti 

dostopen vsem ekipam pred postavitvijo postave za posamezni dvoboj. 
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6.12 Sistem tekmovanja 
6.12.1 V 1. SBL nastopajo ekipe, ki so si to pravico zagotovile v pretekli sezoni. V regionalnih ligah nastopajo 

vse ostale ekipe. V primeru, da se želi v 1. SBL prijaviti ekipa, ki v pretekli sezoni ni nastopala, lahko 

izjemoma TK BZS odloči, da se nova ekipa lahko prijavi v 1. SBL, a zaradi te odločitve v nobenem 

primeru ne sme biti oškodovana ekipa, ki si je v pretekli sezoni priborila mesto v 1. SBL. Pri tej 

odločitvi TK BZS ravna v korist slovenskega badmintona, tako da pretehta vse okoliščine primera, zlasti 

pa upošteva trenutno moč posamezne ekipe in morebitne združitve oziroma razpade klubov ter s tem v 

zvezi povezane prestope tekmovalcev. Na enak način TK BZS odloča o morebitnem izstopu posamezne 

ekipe iz SBL in o njeni zamenjavi z drugo ekipo. 

6.12.2 Posamezen klub lahko prijavi več ekip. 

6.12.3 Tekmovanje poteka po dvokrožnem ligaškem sistemu. V enem krogu se vsaka ekipa pomeri z vsako 

ekipo natanko enkrat. Razpored tekem določi koordinator SBL z žrebom, skladno s tekmovalnimi pari, 

določenimi v prilogi 1. 

6.12.4 Prvouvrščena ekipa v 1. SBL postane ekipni prvak RS. Zmagovalci posameznih regionalnih lig na 

finalnem dnevu odigrajo playoff in prvouvrščena ekipa se v tekmi za napredovanje pomeri z zadnjo 

uvrščeno ekipo iz 1. SBL. Zmagovalec tekme za napredovanje v sledeči sezoni nastopa v 1. SBL, 

poraženec pa nastopa v regionalni ligi. Če se zadnjeuvrščena ekipa v 1. SBL ne udeleži finalnega dne, 

zmagovalna ekipa regionalnega playoff-a napreduje brez boja v 1.SBL. 

6.12.5 Dvoboji v SBL v skupinah se vedno odigrajo do konca. Finalni dan in tekma za napredovanje se odigrata 

v enem srečanju in se končata takoj, ko si posamezna ekipa pribori zmago.  

 

6.13 Potek dvobojev 
6.13.1 Dvoboj v 1. SBL in regionalni ligi sestavlja 5 tekem in sicer: 1. MS, 1. MD, ŽS, ŽD, MIX. Pri postavitvi 

ekipe se upošteva jakost tekmovalcev po seznamu. En tekmovalec lahko igra največ dve tekmi na 

dvoboj, a v različnih disciplinah.    

6.13.2 Dvoboje v 1. SBL nadzoruje vrhovni sodnik, zapisnik in potek dvoboja pa vodja tekmovanja. 

6.13.3 Vse ekipe morajo najmanj 30 minut pred začetkom vsakega dvoboja oddati listo prisotnosti in na njej 

imenovati tudi vodjo ekipe, ki je lahko hkrati tekmovalec. Listo prisotnosti preveri vrhovni sodnik, ki 

ekipi, ki nima dovolj tekmovalcev za začetek dvoboja prepove nastop in registrira rezultat 5:0 v korist 

nasprotne ekipe. Liste prisotnosti so javne in si jih ekipe izmenjajo med seboj. Tekmovalci na listi 

prisotnosti morajo biti sposobni za nastop.  

6.13.4 Vodje ekip morajo najmanj 15 minut pred začetkom dvoboja oddati postave vrhovnemu sodniku. 

Tekmovalec, ki ni na listi prisotnosti, ne sme nastopiti. 

6.13.5 Po oddaji postav se vodji ekip dogovorita za vrstni red tekem. V primeru spora določi vrstni red vrhovni 

sodnik in sicer tako, da med tekmami ni prekinitev. Če to ni mogoče, se igra po normalnem vrstnem redu 

(MS, ŽS, MD, ŽD, MIX).   

6.13.6 Če pride do poškodbe tekmovalca med tekmo, lahko vrhovni sodnik dovoli menjavo postave 

(poškodovanega tekmovalca, ki naj bi igral še eno tekmo) tudi med dvobojem. 

 

6.14 Točkovanje 
6.14.1 V 1. SBL in regionalni ligi dobi zmagovalna ekipa za rezultat 5:0 3 točke. Za rezultat 4:1 ali 3:2 dobi 

zmagovalna ekipa 2 točki, poražena pa 1 točko. 

6.14.2 V primeru enakega seštevka točk se za določitev vrstnega reda smiselno uporabijo določbe tekmovanj po 

skupinah (glej določbo 2.4). V primeru, da se bi po teh določbah za zmagovalca 1. SBL ali izbiro ekip, 

ki naj bi se pomerile v finalu regionalnih lig ali za izbiro ekipe, ki naj bi se pomerila v tekmi za 

napredovanje, moral uporabiti žreb, izenačeni ekipi odigrata še eden dvoboj. 

 

 

7 POKALNO PRVENSTVO RS 
 

7.1 BZS lahko organizira pokalno prvenstvo RS (za člane). 
7.2 Pokalno prvenstvo RS je ekipno tekmovanje, na katerem se igra po turnirskem sistemu (na izpadanje). 
7.3 Zmagovalna ekipa pridobi naslov pokalnega prvaka RS za posamezno leto. V kolikor ligaško tekmovanje ni bilo 

izvedeno, ima pravico do udeležbe na mednarodnem tekmovanju Europe Cup pokalni prvak.  
7.4 Za pokalno prvenstvo RS se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za SBL, v kolikor te določbe ne določajo 

drugače. V dvomu o posameznih vprašanjih odloča TK BZS, na samem tekmovanju pa vrhovni sodnik. 

7.5 Sistem tekmovanja za vsako leto je enak sistemu tekmovanja, ki velja v SBL. Izjemoma lahko drugače sistem 

določi TK BZS z razpisom, s katerim določi tudi število tekem v posameznem dvoboju. Glede na število 

prijavljenih ekip se uporablja mešani (glej določbo 2.5) ali enojni KO sistem (glej določbo 2.1). Nosilce določi TK 

BZS, pri čemer upošteva dejansko jakost ekip in rezultate preteklih let (tudi rezultate SBL). 

7.6 Pokalno prvenstvo RS se izvede tudi za kategoriji do 13 in do 17 let. 

 

 

8 OSTALA TEKMOVANJA 
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8.1 Sistem tekmovanj pod okriljem BZS je v pristojnosti organizatorja. Na takšnih rekreativnih tekmovanjih določitev 

vrhovnega sodnika ni obvezna. 

 

9 TEKMOVANJA ZA MLAJŠE KATEGORIJE 

 

9.1 Splošno 
9.1.1 Tekmovanja imajo namen vzpostavitve jakostnih lestvic za kategorije mlajših tekmovalcev. Lestvice 

služijo po eni strani povečevanju interesa mladih za tekmovanja, po drugi strani pa omogočajo določitev 

kriterija kvalitete pri določanju državnih reprezentanc ipd. Lestvica se vodi ločeno za naslednje starostne 

kategorije: 

9.1.1.1 jakostna lestvica tekmovalcev do 11 let (JL 11), 

9.1.1.2 jakostna lestvica tekmovalcev do 13 let (JL 13), 

9.1.1.3 jakostna lestvica tekmovalcev do 15 let (JL 15), 

9.1.1.4 jakostna lestvica tekmovalcev do 17 let (JL 17), 

9.1.1.5 jakostna lestvica tekmovalcev do 19 let (JL 19), 

9.1.2 Tekmovanja za jakostne lestvice mlajših kategorij v eni sezoni so: 

9.1.2.1 3 turnirji posameznikov, 2 turnirja dvojic in 1 turnir mešanih dvojic kategorije do 11 let, 

9.1.2.2 Državno prvenstvo do 11 let,  

9.1.2.3 3 turnirji posameznikov, 2 turnirja dvojic in 1 turnir mešanih dvojic kategorije do 13 let, 

9.1.2.4 Državno prvenstvo do 13 let,  

9.1.2.5 3 turnirji posameznikov, 2 turnirja dvojic in 1 turnir mešanih dvojic kategorije do 15 let, 

9.1.2.6 Državno prvenstvo do 15 let, 

9.1.2.7 3 turnirji posameznikov, 2 turnirja dvojic in 1 turnir mešanih dvojic kategorije do 17 let, 

9.1.2.8 Državno prvenstvo do 17 let, 

9.1.2.9 3 turnirji posameznikov, 2 turnirja dvojic in 1 turnir mešanih dvojic kategorije do 19 let, 

9.1.2.10 Državno prvenstvo do 19 let. 

9.1.3 Tekmovalci lahko nastopajo na tekmovanjih v posamezni kategoriji celo sezono, če v koledarskem letu 

začetka sezone ne presežejo predpisane starosti za posamezno kategorijo. 

(Primer: tekmovalec, rojen 31.12.1993, v sezoni 2010/2011 ne more nastopati v kategoriji do 17 let in v 

mlajših kategorijah, lahko pa nastopa v kategoriji do 19 let) 

 

9.2 Sistem tekmovanja 

9.2.1 Turnirji posameznikov in dvojic   

9.2.1.1 Na turnirjih posameznikov v starostnih kategorijah do 15, 17 in 19 let igrajo posamezniki po 

sistemu za mladinske kategorije (glej določbo 2.7). Do 11 in do 13 let se igra po skupinah in 

nato enojni KO sistem (glej določbo 2.8.7). 

9.2.1.2 Turnirji dvojic se v starostnih kategorijah do 15, 17 in 19 let igrajo po sistemu za mladinske 

kategorije (glej določbo 2.7). Turnirji dvojic se igrajo tako, da se na 1. in 3. turnirju v sezoni 

igrajo moške in ženske dvojice, na 2. pa mešane dvojice. Do 11 in do 13 let se igra po 

skupinah in nato enojni KO sistem (glej določbo 2.8.7). 

9.2.2 Državna prvenstva 

9.2.2.1 Državna prvenstva se organizirajo ločeno za kategorije do 11, 13, 15, 17 in 19 let. Na državnih 

prvenstvih nastopajo tekmovalci in tekmovalke posamezno (MS, ŽS) in v vseh treh disciplinah 

dvojic (MD, ŽD in MIX). Do 15, 17 in 19 let se v vseh disciplinah igra po enojnem KO 

sistemu (glej določbo 2.1), brez igranja za tretje mesto (poraženi polfinalisti si enakovredno 

delijo 3. mesto). Do 11 in 13 let pa se v disciplinah posamezno igra po skupinah s tremi ali 

štirimi tekmovalci (prvouvrščeni se uvrsti naprej), nato pa enojni KO. Število nosilcev, ki so 

neposredno uvrščeni v enojni KO, določi vrhovni sodnik v posvetu s TK BZS. V dvojicah se 

igra po enojnem KO sistemu.  

 

9.3 Razvrščanje v tabele 

9.3.1 Turnirji posameznikov in dvojic 

9.3.1.1 Nosilci se določijo po vrstnem redu glede na uvrstitev na trenutni jakostni lestvici ustrezne 

kategorije. 

9.3.2 Državna prvenstva 

9.3.3 Nosilci se določijo po vrstnem redu glede na uvrstitev na trenutni jakostni lestvici ustrezne kategorije. 

Izjemoma lahko vrhovni sodnik določi nosilce po lastni presoji, razen prvega in drugega nosilca, če 

meni, da postavitev nosilcev po jakostni lestvici ne bi prispevala k pravičnemu razpletu tekmovanja. Na 

državnih prvenstvih lahko klubi, ki menijo, da bi njihovi tekmovalci glede na kvaliteto morali biti 

nosilci, pa to iz kakršnegakoli razloga niso, pisno, najmanj en teden pred žrebanjem, o tem obvestijo 

direktorja reprezentanc z utemeljeno obrazložitvijo, zakaj želijo, da bi njihovi tekmovalci dobili status 

nosilca. Direktor reprezentanc po posvetu s strokovnim svetom BZS odloči o tem vprašanju in svojo 

odločitev sporoči vrhovnemu sodniku, ki jo mora upoštevati. Direktor reprezentanc lahko na ta način 

postavi tudi prvega in drugega nosilca. 
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9.4 Pravica udeležbe 

9.4.1 Turnirji posameznikov in dvojic 

9.4.1.1 Pravico udeležbe na tekmovanjih določene kategorije imajo vsi tekmovalci, ki v skladu z 

določbo 9.1.3 lahko nastopajo na  teh tekmovanjih.  

9.4.2 Državna prvenstva 

9.4.2.1 Pravico udeležbe na državnih prvenstvih določene kategorije imajo vsi tekmovalci s 

slovenskim državljanstvom, ki v skladu z določbo 9.1.3 lahko nastopajo na  teh tekmovanjih. 

 

9.5 Jakostna lestvica  

9.5.1 Po vsakem vsakem turnirju BZS objavi trenutno jakostno lestvico ustrezne kategorije, po zadnjem 

turnirju v sezoni za določeno kategorijo pa končno jakostno lestvico. Jakostne lestvice za posamezne 

kategorije se vodijo ločeno. 

9.5.2 Jakostna lestvica je izdelana tako, da se za trenutno lestvico upošteva dva boljša rezultata od treh zadnjih 

turnirjev, za končno lestvico pa trije boljši rezultati od vseh tekmovanj v sezoni (vključno z rezultati 

DP). 

9.5.3 Rezultati državnega prvenstva so vrednoteni više kot rezultati ostalih turnirjev.  

9.5.4 Sistem točkovanja za jakostno lestvico 

9.5.4.1 Turnirji posameznikov 

9.5.4.1.1 Točke se dodelijo v skladu s tabelo 7. 

9.5.4.2 Turnirji dvojic 

9.5.4.2.1 Lestvice dvojic se vodijo posebej za moške in posebej za ženske in sicer tako, da se 

seštevajo točke, ki jih dobi posamezen tekmovalec v dvojicah (moških oziroma 

ženskih) in mešanih dvojicah. 

9.5.4.2.2 Točke se dodelijo v skladu s tabelo 7. 

9.5.4.3 Državna prvenstva 

9.5.4.3.1 Točke se dodelijo v skladu s tabelo 9. 

9.5.5 V primeru, da imata dva tekmovalca enako število točk, odločajo o uvrstitvi merila po naslednjem 

vrstnem redu: 

9.5.5.1 večje število točk na enem od obeh upoštevanih turnirjev;      

primer: višja uvrstitev 90 (47, 42, 43) 

    nižja uvrstitev 90 (44, 44, 46) 

9.5.5.2 večje število točk na turnirju, ki ni upoštevan v seštevku 

primer: višja uvrstitev 90 (47, 41, 43) 

    nižja uvrstitev 90 (40, 43, 47) 

9.5.5.3 večje število točk na zadnjem turnirju 

primer: višja uvrstitev 90 (47, 40, 43) 

    nižja uvrstitev 90 (43, 47, 40) 

9.5.5.4 večje število točk na predzadnjem turnirju 

primer: višja uvrstitev 90 (40, 47, 43) 

    nižja uvrstitev 90 (47, 40, 43) 

9.5.5.5 žreb 

primer: višja uvrstitev 90 (40, 47, 43) 

    nižja uvrstitev 90 (40, 47, 43) 

9.5.6 V primeru delitve mest se tistim, ki si mesta delijo, podeli povprečje seštevka točk. 

  (Primer 1: Za 5. mesto dobi tekmovalec 42 točk, za 6. mesto 40 točk, za 5. - 6. mesto pa 41 točk) 

(Primer 2: Na tekmovanju je 11 tekmovalcev. Lahko pride do določitve 9., 10. in 11. mesta, lahko pa 

samo do 9. in 10.-11. mesta) 

9.5.7 V kolikor zaradi prostih mest na strani poražencev pride do natančnejšega razporeda mest, kot je 

določeno v tabeli, se točke dodelijo smiselno. 

(Primer: Na tekmovanju je 45 tekmovalcev (tabela za 64 tekmovalcev s prostimi mesti). Zmagovalci na 

levi strani tabele dobijo 7 točk (kot za 33. - 48. mesto), ne glede na to ali so zmagali eno ali dve tekmi. 

Poraženci na levi strani dobijo 3 točke (kot za 49. - 64. mesto).) 

9.5.8 BZS lahko izvede tudi izračun jakostne lestvice za klube, ki se objavlja po vsakem turnirju. Za klubsko 

lestvico se upoštevajo vse uvrstitve tekmovalcev določenega kluba in to v vseh kategorijah in 

disciplinah. 

9.5.9 Točke, podeljene po naslednjem razporedu, se seštevajo: 1. mesto = 10 točk, 2. mesto = 8 točk, 3. mesto 

= 5 točk, 4. mesto = 4 točke, 5.-8. mesto = 1 točka. Zmagovalec je klub, ki na koncu sezone zbere največ 

točk. 
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10 DISCIPLINSKE IN KONČNE DOLOČBE 

 

10.1 Za izvajanje tega pravilnika je odgovoren vrhovni sodnik. V primeru, da vrhovnega sodnika na tekmovanju ni 

(zaradi višje sile), prevzame njegovo vlogo in odgovornost organizator, ki pa lahko po lastni presoji določi novega 

vrhovnega sodnika. 

 

10.2 Pritožbo na kršitev tega pravilnika lahko poda vsak član zveze (klub) ali vrhovni sodnik v pisni obliki na 

disciplinsko komisijo BZS. 

 

10.3 Vrhovnemu sodniku se za kršitve tega pravilnika lahko izreče sankcija prepovedi opravljanja funkcije vrhovnega 

sodnika za obdobje do 1 leta. 

 

10.4 Tekmovalcem se lahko izreče sankcija prepovedi nastopanja do 3 mesecev zaradi neopravičene predaje tekme. 

 

10.5 V primeru potrebe po spremembah tega pravilnika, ga lahko na predlog TK BZS spreminja upravni odbor BZS z 

absolutno večino glasov. 

 

10.6 UO BZS lahko sprejema uradne razlage tega pravilnika. 

 

10.7 Reševanje morebitnih težav, ki nastanejo zaradi sprememb pravil v zvezi z računanjem lestvic, rešuje TK BZS, ki 

lahko izda tudi podrobna navodila za morebitna prehodna obdobja. 

 

10.8 Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga je sprejel upravni odbor BZS. 

 

 

 

Začetek veljavnosti pravilnika: 1.9.2016 
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Priloge: 

 

Tabela 1 (za 5-8 nastopajočih) 
 

število 
tekmovalcev 

število nosilcev nosilci na številki število prostih 
mest 

prosto mesto na številki 

5 2 1,8 3 2,4,7 

6 2 1,8 2 2,7 

7 2 1,8 1 2 

8 2 1,8 - - 

 

Tabela 2 (za 4-16 nastopajočih) 
 

število 

tekmovalcev 
število nosilcev nosilci na številki število prostih mest prosto mesto na številki 

4 2 1,16 12 2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15 

5 2 1,16 11 2,3,4,6,7,8,9,11,13,14,15 

6 2 1,16 10 2,3,4,6,8,9,11,13,14,15 

7 2 1,16 9 2,3,4,6,8,9,11,13,15 

8 2 1,16 8 2,4,6,8,9,11,13,15 

9 4 1,5,12,16 7 2,4,6,8,11,13,15 

10 4 1,5,12,16 6 2,4,6,11,13,15 

11 4 1,5,12,16 5 2,4,6,11,15 

12 4 1,5,12,16 4 2,6,11,15 

13 4 1,5,12,16 3 2,6,15 

14 4 1,5,12,16 2 2,15 

15 4 1,5,12,16 1 2 

16 4 1,5,12,16 - - 

 

Tabela 3 (za 17-32 nastopajočih) 
 

število 

tekmovalcev 
število 

nosilcev 
nosilci na številki število 

prostih mest 
prosto mesto na številki 

17 4 1,9,24,32 15 2,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,25,27,29,31 

18 4 1,9,24,32 14 2,4,6,8,10,12,14,19,21,23,25,27,29,31 

19 4 1,9,24,32 13 2,4,6,8,10,12,14,19,21,23,27,29,31 

20 4 1,9,24,32 12 2,4,6,10,12,14,19,21,23,27,29,31 

21 4 1,9,24,32 11 2,4,6,10,12,14,19,23,27,29,31 

22 4 1,9,24,32 10 2,4,6,10,14,19,23,27,29,31 

23 4 1,9,24,32 9 2,4,6,10,14,19,23,27,31 

24 4 1,9,24,32 8 2,6,10,14,19,23,27,31 

25 8 1,5,9,13,20,24,28,32 7 2,6,10,14,23,27,31 

26 8 1,5,9,13,20,24,28,32 6 2,6,10,23,27,31 
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27 8 1,5,9,13,20,24,28,32 5 2,6,10,23,31 

28 8 1,5,9,13,20,24,28,32 4      2,10,23,31 

29 8 1,5,9,13,20,24,28,32  3 2,10,31 

30 8 1,5,9,13,20,24,28,32 2 2,31 

31 8 1,5,9,13,20,24,28,32 1 2 

32 8 1,5,9,13,20,24,28,32 - - 

 

Tabela 4 (za 33-64 nastopajočih) 

 

število 

tekmovalcev 
število 

nosilcev 
nosilci na številki število 

prostih 

mest 

prosto mesto na številki 

33 8 1,9,17,25,40,48,56,64 31 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63 

34 8 1,9,17,25,40,48,56,64 30 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63 

35 8 1,9,17,25,40,48,56,64 29 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,35,37,39,41,43,45,47,51,53,55,57,59,61,63 

36 8 1,9,17,25,40,48,56,64 28 2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30,35,37,39,41,43,45,47,51,53,55,57,59,61,63 

37 8 1,9,17,25,40,48,56,64 27 2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,24,26,28,30,35,37,39,43,45,47,51,53,55,57,59,61,63 

38 8 1,9,17,25,40,48,56,64 26 2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,26,28,30,35,37,39,43,45,47,51,53,55,57,59,61,63 

39 8 1,9,17,25,40,48,56,64 25 2,4,6,8,10,12,14,18,20,22,26,28,30,35,37,39,43,45,47,51,53,55,59,61,63 

40 8 1,9,17,25,40,48,56,64 24 2,4,6,10,12,14,18,20,22,26,28,30,35,37,39,43,45,47,51,53,55,59,61,63 

41 8 1,9,17,25,40,48,56,64 23 2,4,6,10,12,14,18,20,22,26,28,30,37,39,43,45,47,51,53,55,59,61,63 

42 8 1,9,17,25,40,48,56,64 22 2,4,6,10,12,14,18,20,22,26,28,37,39,43,45,47,51,53,55,59,61,63 

43 8 1,9,17,25,40,48,56,64 21 2,4,6,10,12,14,18,20,22,26,28,37,39,43,45,47,53,55,59,61,63 

44 8 1,9,17,25,40,48,56,64 20 2,4,6,10,12,18,20,22,26,28,37,39,43,45,47,53,55,59,61,63 

45 8 1,9,17,25,40,48,56,64 19 2,4,6,10,12,18,20,22,26,28,37,39,45,47,53,55,59,61,63 

46 8 1,9,17,25,40,48,56,64 18 2,4,6,10,12,18,20,26,28,37,39,45,47,53,55,59,61,63 

47 8 1,9,17,25,40,48,56,64 17 2,4,6,10,12,18,20,26,28,37,39,45,47,53,55,61,63 

48 8 1,9,17,25,40,48,56,64 16 2,4,10,12,18,20,26,28,37,39,45,47,53,55,61,63 

49 8 1,9,17,25,40,48,56,64 15 2,4,10,12,18,20,26,28,39,45,47,53,55,61,63 

50 8 1,9,17,25,40,48,56,64 14 2,4,10,12,18,20,26,39,45,47,53,55,61,63 

51 8 1,9,17,25,40,48,56,64 13 2,4,10,12,18,20,26,39,45,47,55,61,63 

52 8 1,9,17,25,40,48,56,64 12 2,4,10,18,20,26,39,45,47, 55,61,63 

53 8 1,9,17,25,40,48,56,64 11 2,4,10,18,20,26,39,47,55,61,63 

54 8 1,9,17,25,40,48,56,64 10 2,4,10,18,26,39,47,55,61,63 

55 8 1,9,17,25,40,48,56,64 9 2,4,10,18,26,39,47,55,63 

56 8 1,9,17,25,40,48,56,64 8 2,10,18,26,39,47,55,63 

57 8 1,9,17,25,40,48,56,64 7 2,10,18,26,47,55,63 

58 8 1,9,17,25,40,48,56,64 6 2,10,18,47,55,63 

59 8 1,9,17,25,40,48,56,64 5 2,10,18,47,63 

60 8 1,9,17,25,40,48,56,64 4 2,18,47,63 

61 8 1,9,17,25,40,48,56,64 3 2,18,63 

62 8 1,9,17,25,40,48,56,64 2 2,63 
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63 8 1,9,17,25,40,48,56,64 1 2 

64 16 1,9,17,25,40,48,56,64, 

5,13,21,29,36,44,52,60 
- - 

 

 
Tabela 6 (točkovanje uvrstitev na turnirjih A in B kategorije ter DP) 

 

 

mesto točke - A turnir točke - B turnir točke - DP 

1 100 92 120 

2 98 88 110 

3 96 84 100 

4 94 80 - 

5-8 90 76 96 

9-12 84 70 92 

13-16 - 65 92 

17-24 - 58 84 

24-32 - 50 84 

33-64 - 20 78 

65-   70 

      

 

Opombe: Tekmovalci, ki so se udeležili A ali B turnirja, dobijo točke glede na razpredelnico, tudi če ne zmagajo niti ene 

tekme. 

 

 

Tabela 6a (točkovanje uvrstitev na ostalih tekmovanjih) 

 

 

mesto Future 

Series 

International 

Series 

International 

Challenge 
Grand Prix Grand Prix 

Gold 

Super Series, 

Masters in 

Premier SS 

EP SP OI 

1. 115 150 175 225 300 400 400 500 500 

2. 102 140 150 200 275 350 350 450 450 

3.-4. 95 120 140 175 250 325 300 400 400 

5.-8. 90 105 120 150 225 300 250 300 300 

9.-16. 85 96 105 140 200 250 115 155 155 

17.-32. 80 92 (G) 96 120 150 200 (G) 105 110 110 

33.-64. 65 76 (K) 92 (G) 105 (G) 140 (G) 105 (K) 50 50 100 

65.-128. 50 50 (P) 79 (K) 82 (K) 85 (K) 50 (P)    

129.-   50 (P) 50 (P) 50 (P)     

 

Opombe: Če tekmovalec na mednarodnih tekmovanjih ne premaga nobenega nasprotnika, potem VEDNO dobi le 50 točk, 

ne glede na uvrstitev. Primer: na tekmovanju ranga International Series je nastopilo 65 tekmovalcev. Tekmovalci, ki niso 

premagali nikogar, dobijo 50 točk. Tekmovalci, ki so dobili vsaj 1 tekmo v kvalifikacijah, dobijo 76 točk. Tekmovalci, ki so 

se uvrstili na glavno tekmovanje (tabela 32) in so izgubili prvo tekmo, dobijo 92 točk. Tekmovalci, ki so bili neposredno 

uvrščeni na glavno tekmovanje in niso premagali nobenega nasprotnika, dobijo 50 točk. Tekmovalci, ki so na glavnem 

tekmovanju premagali vsaj enega nasprotnika, dobijo točke glede na svojo uvrstitev, razen, če so vse tekme dobili brez boja. 

G pomeni glavno tekmovanje, K pomeni kvalifikacije, P pomeni izpad brez dobljene tekme 

(poraz),  

Tekmovalci, ki so nastopili na OI dobijo točke glede na razpredelnico, tudi če niso premagali nikogar! 
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Tabela 6b - primer izračuna točk za SJLP 

 

datum 

(zadnji uradni 

dan tekmovanja) 

tekmovanje rang tekmovanja 

(določen z razpisom) 
doseženo 

mesto 
točke na dan 

tekmovanja 
točke na dan 

izračuna 

1.11.2005 “Brki Pohorja” BZS-2 1. (M) 87 0 

10.1.2005 A turnir ABC 3. (M) 95 95 

20.1.2005 WGP Koreja IBF-5* 65.-128. (K) 91 91 

5.2.2006 DP  DP 2. (M) 99 99 

20.4.2006 EGP Avstrija IBF-A 17.-32. (G) 92 92 

27.4.2006 EGP Hrvaška IBF-A 9.-16. 96 96 

1.5.2006 Evropsko prvenstvo IBF-4* 33.-64. (P) 50 50 

15.9.2006 Lendava International IBF-B 5.-8. 85 85 

20.10.2006 Spin BZS-1 2. 96 96 

15.11.2006 A turnir ABC 6. (M) 89 89 

datum izračuna SJLP: 20.11.2006 seštevek 5 najboljših 

rezultatov:                 478,00 

 
 

Tabela 7 (točkovanje uvrstitev na tekmovanjih za mlajše 

kategorije) 

 

 

UVRSTITEV TOČKE 

1. 50 

2. 48 

3. 46 

4. 44 

5. 42 

6. 40 

7. 38 

8. 36 

9. 34 

10. 32 

11. 30 

12. 28 

13. 26 

14. 24 

15. 22 

16. 20 

17. - 24. 17 

25. - 32. 13 

33. - 48. 7 

49. - 64. 3 

65. - 96. 2 

97. - 128. 1 

 
Opombe: 

 

V primeru delitve mest se tistim, ki si mesta delijo, 

podeli povprečje seštevka točk. 

(Primer 1: za 5. mesto dobi tekmovalec 42 točk, za 6. 

mesto  40 točk, za 5. - 6. mesto pa 41 točk) 

(Primer 2: Na tekmovanju je 11 tekmovalcev. Lahko 

pride do določitve 9., 10. in 11. mesta, lahko pa samo do 

9. in 10.-11. mesta) 

V kolikor zaradi prostih mest na strani poražencev pride 

do natančnejšega razporeda mest, kot je določeno v 

tabeli, se točke dodelijo smiselno. 

(Primer: Na tekmovanju je 45 tekmovalcev (tabela za 64 

tekmovalcev s prostimi mesti). Zmagovalci na levi strani 

tabele dobijo 7 točk (kot za 33. - 48. mesto), ne glede na 

to ali so zmagali eno ali dve tekmi. Poraženci na levi 

strani dobijo 3 točke (kot za 49. - 64. mesto).)
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Tabela 8 (točkovanje uvrstitev na turnirjih dvojic) 

 

 

UVRSTITEV TOČKE 

1. 100 

2. 98 

3. 95 

4. 94 

5. 92 

6. 91 

7. 90 

8. 89 

9. 85 

10. 84 

11. 82 

12. 81 

13.-16. 79 

17.-24. 70 

25.-32. 60 

33. -  50 

 

 

Tabela 9 (točkovanje uvrstitev na mladinskih DP) 

 
 

UVRSTITEV TOČKE 

1. 51 

2. 49 

3. - 4. 46 

5. - 8. 40 

9. - 16. 28 

17. - 32. 16 

33. - 64. 6 

65. - 2 
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Slika 1 (enojni KO) 

 

Slika 2 (dvojni KO) 

 

Slika 3 (primer za tabelo s 4 tekmovalci) 

 

Tekmovalec 1. nosilec 2. nosilec 3. nosilec 4. nosilec število zmag število setov število točk uvrstitev 

1. nosilec         

2. nosilec         

3. nosilec         

4. nosilec         

 

Slika 4 (sistem za turnirje A kategorije) 

 

Slika 5 (sistem za mladinske kategorije – tabela za 16) 

 

Slika 6 (sistem za mladinske kategorije – tabela za 64) 

 

 

Priloga 1 

 

V njej je potrebno določiti: 

- ime in kontaktni podatki koordinatorja SBL; 

- število ekip v 1. SBL in 2. SBL (in njihova razporeditev v 2. SBL – vzhod in 2. SBL – zahod); 

- tekmovalni dnevi (termini; vključno s terminom finala 2. SBL in terminom tekme za napredovanje); 

- tekmovalni pari (kdo igra s kom na posamezni tekmovalni dan; + minimalno število igrišč za 1. SBL); 

- rok za prijavo ekip in kapetanov ekip; 

- rok za prijavo seznama tekmovalcev in vrstnega reda po jakosti; 

- prestopni rok (po prvem krogu in pred tekmo za napredovanje); 

- prijavnina, nagradni sklad, ostalo (po želji, niso obvezne sestavine). 

 

Prilogo pripravi koordinator SBL, potrdi pa jo TK BZS. 

 

 


