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PRAVILNIK O ORGANIZACIJI TEKMOVANJ
(POT)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način organiziranja ter pravice in dolžnosti vseh udeležencev v
postopku izvedbe tekmovanj Badmintonske zveze Slovenije (v nadaljevanju: BZS) na območju
Republike Slovenije (RS). Nadzor in sankcioniranje morebitnih kršitev pravil na teh
tekmovanjih izvaja BZS. Ta pravilnik ureja tudi prijavljanje na tekmovanja ter s tem povezane
obveznosti.
2. člen
Tekmovanja BZS so:
- tekmovanja, ki jih prireja BZS,
- tekmovanja pod okriljem BZS.
Tekmovanja, ki jih prireja BZS, so:
- državna prvenstva za posameznike in dvojice v vseh kategorijah,
- turnirji za državno jakostno lestvico v vseh kategorijah,
- slovenska badmintonska liga (v nadaljevanju: SBL),
- mednarodna prvenstva Slovenije,
- tekmovanja z mednarodno udeležbo,
- druga tekmovanja, za katera tako odloči upravni odbor BZS (v nadaljevanju: UO BZS).
Tekmovanja pod okriljem BZS so:
- rekreativna in druga tekmovanja za vse,
- druga tekmovanja, za katera tako odloči UO BZS.
Pravila, ki veljajo za posamezna tekmovanja, določa Tekmovalni pravilnik BZS.
Na tekmovanjih, opredeljenih v tem členu, lahko nastopajo le tekmovalci, ki so registrirani
skladno z določbami Registracijskega pravilnika BZS (RP BZS) in niso blokirani (glej 3. člen).
3. člen
V RS ni dovoljeno organizirati badmintonskih tekmovanj, ki niso opredeljena v 2. členu
tega pravilnika (nedovoljena tekmovanja). Takšna organizacija predstavlja disciplinsko
kršitev in se lahko kaznuje s katerokoli sankcijo po Disciplinskem pravilniku BZS, vključno s
sankcijo prepovedi organizacije tekmovanj.
Udeležence nedovoljenih tekmovanj, ki so registrirani skladno z RP BZS, BZS v sistemu eprijave blokira za obdobje 6 mesecev od zadnjega dne nedovoljenega tekmovanja, na katerem
so nastopili. V posebej utemeljenih primerih (zlasti prva kršitev kot posledica nepoznavanja
določb tega pravilnika) lahko obdobje blokade UO BZS skrajša ali odpravi.
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BZS v sistemu e-prijave blokira tudi tekmovalce po navodilu mednarodnih organizacij
(npr. BEC, BWF) ter v primerih izrečenih sankcij prepovedi nastopanja in suspenza po
Disciplinskem pravilniku BZS.
4. člen
Vsa tekmovanja BZS morajo biti navedena v koledarju tekmovanj. BZS ima lahko več tipov
koledarjev tekmovanj. Tekmovanje, ki ni navedeno v koledarju tekmovanj BZS, je nedovoljeno
tekmovanje.
Koledar tekmovanj sprejme UO BZS praviloma konec tekmovalne sezone za naslednjo
sezono. Koledar se lahko na podlagi odločitev UO BZS spreminja tudi med sezono, kar pomeni,
da lahko BZS posamezno predvideno tekmovanje s koledarja kadarkoli briše ali v koledar
najmanj teden dni pred prvim dnem tekmovanja uvrsti novo tekmovanje. Če se spremeni
datum tekmovanja, ki ga prireja BZS in je že navedeno v koledarju tekmovanj BZS, mora BZS o
tem obvestiti vse svoje člane (klube) najkasneje teden dni pred prvim dnem tekmovanja,
katerega datum je bil spremenjen.
UO BZS lahko za vse svoje naloge v zvezi s koledarjem tekmovanj BZS ter za druge naloge
po tem pravilniku pooblasti Tekmovalno komisijo BZS (v nadaljevanju: TK BZS).
5. člen
Tekmovanja, ki jih prireja BZS, organizirajo klubi, člani BZS, ki jim je bila zaupana
organizacija z uvrstitvijo tekmovanja v koledar tekmovanj BZS. Če klub zaradi utemeljenih
razlogov ne more organizirati tekmovanja, mora to sporočiti BZS najmanj tri tedne pred
prvim dnem tekmovanja. Če tega ne stori, mora povrniti stroške, ki jih ima zaradi tega BZS
oziroma novi organizator, ki ga je določila BZS.
Tekmovanja pod okriljem BZS lahko organizira kdorkoli, razen organizatorjev
nedovoljenih tekmovanj (glej III. poglavje tega pravilnika), vendar se mora držati določb III.
poglavja tega pravilnika, zaželeno pa je, da se drži tudi določb II. poglavja tega pravilnika.
Šteje se, da je tekmovanje pod okriljem BZS, če je uvrščeno v koledar tekmovanj BZS.
Vso odškodninsko odgovornost iz naslova morebitnih civilnih deliktov v povezavi z
organizacijo tekmovanj po tem pravilniku v celoti prevzemajo organizatorji.
6. člen
Vsi organizatorji in udeleženci tekmovanj BZS, kar vključuje tako tekmovalce kot tudi
funkcionarje BZS (s pomenom, kot je določen v Disciplinskem pravilniku BZS), so dolžni
spoštovati Statut BZS, ta pravilnik in druge notranje akte BZS. Kršitev določil tega pravilnika
predstavlja disciplinsko kršitev, ki se lahko kaznuje s katerokoli sankcijo po Disciplinskem
pravilniku BZS.
S prijavo na tekmovanje BZS in nastopom na njem dajejo tekmovalci in funkcionarji BZS
izrecno soglasje BZS in organizatorju tekmovanja (temu izključno za čas tekmovanja) kot tudi
krovnim organizacijam, kot sta primeroma BEC in BWF, kot tudi tretjim osebam, neposredno

stran 4 od 16

povezanim z njimi oziroma pooblaščenim z njihove strani, za neomejeno in brezplačno
uporabo svoje podobe (t.j. v obliki imena, nastopa, slike, videa, zvoka in vsakršne druge
upodobitve v katerikoli obliki, obstoječi ali bodoči), pridobljene na takšnem in v zvezi s
takšnim tekmovanjem, za komercialne ali nekomercialne namene, vključno z njenim
kasnejšim urejanjem (spreminjanjem), kot tudi soglasje za objavo tako pridobljene podobe na
socialnih omrežjih, spletnih straneh ter prenosih vseh vrst (TV, radio, internet ipd.). Nosilec
vseh zgoraj navedenih pravic je BZS (razen, ko je to glede na mednarodna določila (tudi) BEC
ali BWF), ki lahko te svoje izključne pravice prenese na organizatorje in tretje osebe.
S prijavo na tekmovanje BZS se šteje, da so tekmovalci seznanjeni z določili tega
pravilnika.
II. TEKMOVANJA, KI JIH PRIREJA BZS
1. Pogoji za organizacijo tekmovanj
7. člen
Klubi, ki želijo organizirati tekmovanje, se morajo prijaviti na razpis, ki ga predvidoma
izda UO BZS pred novo tekmovalno sezono. Rok za prijavo določi UO BZS tako, da ostane
dovolj časa za pripravo koledarja tekmovanj.
OU BZS lahko razpiše pogoje za organizacijo posameznih tekmovanj tudi med sezono. Prav
tako lahko organizatorji na BZS vedno naslovijo predlog za organizacijo posameznega
tekmovanja. V primerih iz tega odstavka se smiselno uporabljajo določila 3. odstavka tega
člena in 1. odstavka 8. člena.
Prijava za organizacijo tekmovanj mora biti pisna in mora vsebovati:
- ime organizatorja,
- nazive tekmovanj,
- navedbo, da je organizator seznanjen in da izpolnjuje vse pogoje, ki so potrebni za
organizacijo posameznega tekmovanja, oziroma navedbo, katerih pogojev ne
izpolnjuje,
- navedbo morebitnih dodatnih pogojev, ki bodo izpolnjeni,
- morebitne želje o datumih tekmovanj (katerih UO BZS ni dolžan upoštevati),
- morebitne prošnje za manjše število igrišč (2. odstavek 10. člena) ali prošnje za
dovolitev manjših odstopanj glede primernosti dvorane (3. odstavek 10. člena),
- morebitne prošnje v primerih iz 2. in 3. odstavka 11. člena,
- datum prijave,
- podpis odgovorne osebe.
S podano prijavo se šteje, da je organizator seznanjen z določili tega pravilnika, zlasti tudi
z obveznostjo iz 3. odstavka 5. člena tega pravilnika ter obveznostmi iz 1. odstavka 6. člena
tega pravilnika.
8. člen
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UO BZS lahko organizacijo tekmovanj poveri le klubom, članom BZS, ki so se pravočasno
prijavili na razpis, ki imajo izpolnjene vse materialne obveznosti do BZS in ki izpolnjujejo
splošne pogoje za organizacijo tekmovanj (9. in 10. člen) ter morebitne posebne pogoje, ki
veljajo za pomembnejša tekmovanja (11. in 12. člen).
Organizatorjem nedovoljenih tekmovanj se organizacija tekmovanja ne poveri v obdobju
enega leta od zadnjega dne nedovoljenega tekmovanja, katerega so organizirali. V posebej
utemeljenih primerih (zlasti prva kršitev kot posledica nepoznavanja določb tega pravilnika)
lahko UO BZS organizacijo tekmovanja organizatorju nedovoljenega tekmovanja poveri pred
potekom navedenega enoletnega obdobja.
Organizacije tekmovanj ni moč poveriti v primerih trajanja izrečenih sankcij prepovedi
organizacije tekmovanj po Disciplinskem pravilniku BZS.
Če je za organizacijo določenega tekmovanja prijavljenih več kandidatov, UO BZS izbere
tistega, ki izpolnjuje največ dodatnih pogojev (14. člen). Če dva kandidata izpolnjujeta enako
število dodatnih pogojev, izbere UO BZS tistega kandidata, ki se mu zdi primernejši, pri tem pa
upošteva tudi morebitne izkušnje, ki jih je imel s kandidatom v preteklosti.
Če za organizacijo določenega tekmovanja ni kandidatov, ki bi izpolnjevali vse zahtevane
pogoje, lahko UO BZS izjemoma zaupa organizacijo tekmovanja kandidatu, ki ne izpolnjuje
vseh pogojev.
9. člen
Splošni pogoji za organizacijo tekmovanj so:
- primerna dvorana,
- urejene in dovolj prostorne garderobe,
- primeren prostor (tribune) za igralce in gledalce,
- primeren prostor za ogrevanje pred tekmo (po možnosti dodatno igrišče),
- priznanja ali praktične nagrade za vsaj prve 3 uvrščene,
- telefon v dvorani (lahko mobilni telefon),
- ustrezno zmogljiv računalnik z instalirano zadnjo verzijo programa »Tournament
Planner« in internetno povezavo.
Začetek uporabe posamezne verzije programa »Tournament Planner« oziroma verzijo, ki
se v posameznem obdobju uporablja, določa UO BZS.
10. člen
Primerna dvorana iz prejšnjega člena pomeni, da:
- so v njej badmintonska igrišča v skladu z badmintonskimi pravili,
- je visoka vsaj 7.5 metra, merjeno od igrišča do stropa oziroma do najnižje ovire,
- je temperatura v notranjosti vsaj 17 stopinj Celzija,
- je primerno osvetljena,
- je vidljivost primerna (po možnosti zatemnjena okna),
- igralna podlaga ne drsi,
- ni zračnih tokov, ki bi lahko pomembneje vplivali na let žogice,
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- so zunanje črte igrišč za dvojice oddaljene od vsake ovire oziroma drugega igrišča
najmanj 50 cm, zadnja črta pa najmanj 100 cm,
- je brezplačno zagotovljen prostor za prodajno mesto za vse člane Ballpool-a,
- je prostor ob vsakem igrišču za postavitev vsaj enega reklamnega napisa BZS in
članov Ballpool-a.
Organizator mora zagotoviti najmanj šest igrišč, za katera ni nujno, da so v isti dvorani.
Izjemoma lahko UO BZS na prošnjo organizatorja odobri tudi manjše število igrišč.
Dvorana je primerna le, če so izpolnjeni vsi pogoji iz 1. in 2. odstavka tega člena, pri čemer
lahko UO BZS na prošnjo organizatorja dopušča manjša odstopanja. S temi odstopanji ali
morebitnimi dodatnimi pravili (na primer ponovitev servisa) mora vrhovni sodnik oziroma
organizator seznaniti nastopajoče pred pričetkom tekmovanja.
11. člen
Poleg splošnih pogojev, je treba za organizacijo A in B turnirjev in tekmovanj, za katera
tako določi UO BZS, zadostiti še naslednjim pogojem:
- izkušnje z organizacijo,
- domači igralci, ki lahko nastopajo na tekmovanju (oziroma se pričakuje, da bodo v
bližnji prihodnosti imeli to možnost) v kategorijah posameznikov,
- vsaj 6 igrišč v eni dvorani,
- je prostor ob igriščih za postavitev monitorjev za rezultate,
- nagradni sklad v višini vsaj 200,00 EUR za A turnirje posamezno, 200,00 EUR za
turnirje dvojic oz. 100,00 EUR za B turnirje, v gotovini ali v praktičnih nagradah, ki se
jih podeli vsaj najboljšim trem v vsaki disciplini; spisek nagrad mora biti objavljen
hkrati z objavljenim razpisom. Vrednost posamezne nagrade se presoja po povprečni
tržni vrednosti nagrade.
Izjemoma se lahko drugi pogoj iz prvega odstavka tega člena opusti, če OU BZS oceni, da je
izvedba tekmovanja v določenem kraju izjemnega propagandnega pomena za razvoj
badmintona.
V primeru, da ni dovolj organizatorjev, ki bi zadostili petemu pogoju iz prvega odstavka
tega člena (nagrade), lahko OU BZS izjemoma zmanjša minimalni nagradni sklad ali ga v celoti
opusti.
12. člen
Za državna članska prvenstva in za tekmovanja, za katera tako določi UO BZS, je treba
zadostiti pogojem iz 11. člena, z izjemo denarnega sklada, ki ni obvezen, je pa priporočljiv, in
še naslednjim pogojem:
- večletne izkušnje z organizacijo,
- možnost tople prehrane za tekmovalce v dvorani ali neposredni bližini,
- možnost stalnega spletnega dostopa do rezultatov,
- dvorana, ki ustreza mednarodnim standardom,
- je prostor ob igriščih za postavitev monitorjev za rezultate,
vsaj 6 igrišč v eni dvorani.
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13. člen
Za organizacijo dvobojev v SBL mora organizator zagotoviti tolikšno število igrišč, kot je to
dogovorjeno s koordinatorjem SBL.
Dvoboji v 2. SBL se izjemoma lahko igrajo v dvoranah, ki ne ustrezajo 9. in 10. členu tega
pravilnika. Če se s tem strinjajo vse prizadete ekipe, velja izjema za celotno sezono.
Organizator je dolžan pridobiti soglasje vseh prizadetih ekip pravočasno, sicer se šteje, da ni
izpolnil splošnih pogojev za organizacijo tekmovanja.
14. člen
Dodatni pogoji, ki jih lahko izpolnjujejo organizatorji, so:
- večja primernost dvorane za tekmovanja v primerjavi z drugimi dvoranami (npr.
višina, igrišča na plastičnih podlogah, zatemnjena okna, postavitev posebnega igrišča
zgolj za finala ipd.),
- več kot 6 igrišč v eni dvorani,
- denarne nagrade,
- možnost tople prehrane za tekmovalce v dvorani ali neposredni bližini,
- možnost stalnega spletnega dostopa do rezultatov,
- publiciteta (pritegnitev radia, televizije, množice gledalcev, streaming, objave na
družbenih omrežjih; lahko tudi uradni napovedovalec - animator oziroma drugi
atraktivni dogodki za popestritev tekmovanja ipd.),
- organizator ne zaračuna igralnine,
- zastonj žogice (lahko samo za del tekmovanja),
- brezplačna prehrana in/ali pijača,
- pomoč organizatorja pri iskanju prenočišč za tekmovalce in ostale (zbiranje
rezervacij, ugodne cene ipd.),
- zagotovitev licenciranih sodnikov za vse ali večino tekem,
- prostor za relaksacijo tekmovalcev,
- zagotovitev udeležbe predstavnikov BZS (funkcionarjev) na tekmovanju,
- ostale ugodnosti po presoji UO BZS.
15. člen
Mednarodna prvenstva Slovenije so mednarodna tekmovanja, ki so potrjena s strani BWF
(BWF Sanctioned Tournament).
Razpis za organizacijo mednarodnih prvenstev Slovenije izda UO BZS tako, da je rok za
prijavo klubov vsaj 10 mesecev pred prvim dnem tekmovanja. V primerih, ko se ne pričakuje
več kandidatov za organizacijo, lahko UO BZS odloči brez razpisa.
Klubi - kandidati hkrati s pisno prijavo pošljejo tudi ponudbe. Prijavi se lahko tudi več
klubov skupaj.
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UO BZS po lastni presoji izbere najboljšega ponudnika, pri čemer mora slednji zadostiti
vsaj naslednjim pogojem:
- dolgoletne izkušnje z organizacijo,
- zagotovitev dvorane, ki ustreza mednarodnim standardom za organizacijo takih
tekmovanj,
- zagotovitev organizacije tekmovanja po mednarodnih standardih in mednarodnih
pravilih za organizacijo takih tekmovanj,
- zagotovitev prenočišč in prevozne službe za udeležence tekmovanja,
- zagotovitev medijske pokritosti tekmovanja.
BZS lahko izbranemu organizatorju ponudi tudi pomoč v obliki materialnih sredstev, še
posebno, če noben kandidat za organizatorja ne izpolnjuje zahtevanih pogojev.
Izbira organizatorja se realizira s prijavo BZS za organizacijo tekmovanja na ustrezne
mednarodne organizacije (BEC oziroma BWF).
Izbrani organizator BZS odgovarja za vso škodo, ki bi jo BZS morebiti povzročil v zvezi z
organizacijo (kar vključuje tudi povračilo vseh morebitnih kazni, ki bi jih mednarodne
organizacije (zlasti BEC in BWF) naložile BZS v zvezi s pomanjkljivostmi pri organizaciji
mednarodnega prvenstva oziroma kršitvami mednarodnih pravil) ali z morebitno odpovedjo
mednarodnega prvenstva, kar vključuje tudi vse stroške, povezane z nepredvidljivimi oziroma
izrednimi dogodki, razen če je odpoved mednarodnega prvenstva izključna posledica ravnanj
BZS.
BZS in izbrani organizator lahko pravice in obveznosti, navedene v tem členu, uredita tudi
drugače, z medsebojno pogodbo.
16. člen
Tekmovanja z mednarodno udeležbo so tekmovanja, ki niso potrjena s strani BWF in na
katerih se pričakuje, omogoča ali dejansko nastopi najmanj en udeleženec, ki ni državljan RS
in ki hkrati ni registriran (popolna registracija po 6. členu RP BZS) (v nadaljevanju:
neregistriran tujec).
Za razpis za organizacijo tekmovanja z mednarodno udeležbo se uporablja 2. odstavek 7.
člena.
Izbira organizatorja se realizira z uvrstitvijo tekmovanja v koledar tekmovanj BZS in s
prijavo BZS za organizacijo tekmovanja na ustrezne mednarodne organizacije (BEC oziroma
BWF), če je to potrebno.
Izbrani organizator BZS odgovarja za vso škodo, ki bi jo BZS morebiti povzročil v zvezi z
organizacijo (kar vključuje tudi povračilo vseh morebitnih kazni, ki bi jih mednarodne
organizacije (zlasti BEC in BWF) naložile BZS v zvezi s pomanjkljivostmi pri organizaciji
tekmovanja z mednarodno udeležbo oziroma kršitvami mednarodnih pravil) ali z morebitno
odpovedjo tekmovanja z mednarodno udeležbo, kar vključuje tudi vse stroške, povezane z
nepredvidljivimi oziroma izrednimi dogodki, razen če je odpoved tekmovanja z mednarodno
udeležbo izključna posledica ravnanj BZS.
BZS in izbrani organizator lahko pravice in obveznosti, navedene v tem členu, uredita tudi
drugače, z medsebojno pogodbo.
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2. Razpis tekmovanja
17. člen
Organizator je dolžan sporočiti BZS, za SBL pa koordinatorju SBL, vse podatke za razpis
tekmovanja najkasneje 2 tedna pred prvim dnem tekmovanja. Minimalni potrebni podatki za
razpis so:
- datum in čas tekmovanja,
- kraj tekmovanja (naslov dvorane),
- število igrišč,
- ime vodje tekmovanja,
- kontaktna telefonska številka.
18. člen
Sodniška komisija BZS določi vrhovnega sodnika in o določitvi obvesti BZS najkasneje 14
dni pred pričetkom tekmovanja.
19. člen
Višino igralnine in sredstva za pokrivanje stroškov sodnikov določi UO BZS praviloma
enkrat letno, na začetku sezone.
V primeru, da v SBL klubi ne organizirajo enakega števila dvobojev (po en dvoboj na eno
domačo ekipo), določi UO BZS pavšalno višino stroškov, ki jih morajo organizatorju povrniti
gostujoče ekipe. Če ni drugače dogovorjeno, nosi stroške finala SBL in tekme za napredovanje
BZS.
20. člen
Najkasneje 7 dni pred prvim dnem tekmovanja objavi BZS na svoji spletni strani razpis s
podatki, ki jih prejme od organizatorja in Sodniške komisije BZS. Za realizacijo razpisa je
odgovoren sekretar BZS, za SBL pa koordinator SBL.
Razpis vsebuje naslednje podatke:
- znak (logotip) BZS,
- datum razpisa,
- ime tekmovanja,
- ime organizatorja,
- ime vodje tekmovanja,
- ime vrhovnega sodnika,
- kraj in čas tekmovanja,
- način in rok prijave (razen za razpise SBL),
- datum in ura žrebanja (razen za razpise SBL),
- stroške igralnine (oziroma pavšala za SBL),
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-

sistem tekmovanja in discipline,
udeležence (vključujoč morebitne wild carde),
žogice, ki se lahko uporabljajo (znamka in tip oziroma model žogice),
nagrade,
kontaktno telefonsko številko,
opombe in morebitne dodatne podatke.
3. Način prijave
21. člen

Prijava za tekmovanje je možna izključno preko sistema e-prijave (aplikacija E-prijava), do
roka, določenega v razpisu. Način prijave na ekipna tekmovanja (npr. SBL) določi UO BZS.Če
ni drugače določeno z razpisom, je rok za prijave 3 dni pred prvim dnem tekmovanja (do
srede do 24.00 ure, če je prvi dan tekmovanja v soboto), rok za odjave brez obveznosti plačila
prijavnine pa je 2 dni pred prvim dnem tekmovanja (do četrtka do 19.00 ure, če je prvi dan
tekmovanja v soboto).
Za mednarodna prvenstva Slovenije in tekmovanja z mednarodno udeležbo v
nadaljevanju: mednarodna tekmovanja) se prijave neregistriranih tujcev vršijo izključno prek
BZS. BZS ali mednarodne organizacije (BWF, BEC) lahko zahtevajo, da se tudi ostale prijave na
mednarodna tekmovanja vršijo izključno prek BZS.
22. člen
Za tekmovanja, na katerih je udeležba omejena, mora biti na razpisu določen tudi datum
objave spiska tekmovalcev, ki so neposredno uvrščeni na glavno tekmovanje, oziroma morajo
igrati kvalifikacije ali so na čakalni listi.
Prijave lahko podajo le klubi, ki morajo plačati igralnino tudi za vse tiste tekmovalce, ki
pozneje morebiti ne nastopijo na tekmovanju, za katerega so bili prijavljeni. Prijave za SBL
vključujejo dolžnost plačila prijavnine, katere rok plačila in višino določi UO BZS. V primeru,
da klub v roku ne plača prijavnine, se njegova prijava za SBL ne upošteva, o morebitnih
posledicah za samo tekmovanje pa odloča koordinator SBL.
23. člen
Žrebanje je javno in se predvidoma izvede v živo na Facebook strani BZS tisti večer, ko
poteče rok za odjave brez obveznosti plačila prijavnine (2. odstavek 21. člena). Morebitne
pritožbe zoper žreb se morajo takoj podati vrhovnemu sodniku, ki o zadevi dokončno odloči.
Žreb se po zaključku žrebanja ne more več spreminjati, tudi če se pozneje ugotovi kakršnakoli
okoliščina, ki bi, če bi bila znana v času žrebanja, lahko povzročila drugačno razporeditev
tekmovalcev v tabele. V primeru, da je bila taka okoliščina znana že v času žrebanja in po
krivdi vrhovnega sodnika ni bila upoštevana ter je zato najmanj ena oseba z žrebom
oškodovana, odloči o pritožbi TK BZS, a le, če se tekmovanje še ni začelo.
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V kolikor prispe prijava po žrebanju, jo lahko vrhovni sodnik po lastni presoji izjemoma
upošteva, vendar le, če njen sprejem ne povzroči nobenih bistvenih sprememb (npr: zaradi
premajhnega števila prijav se lahko sprejme naknadna prijava).
4. Prijave na mednarodna tekmovanja
24. člen
V primeru prijav na podlagi 3. odstavka 21. člena (mednarodna tekmovanja) tekmovalce
prijavljajo klubi. S podano prijavo klubi potrjujejo, da so tako sami kot tudi prijavljeni
tekmovalci seznanjeni z vsakokrat veljavnimi pravili mednarodnih organizacij (zlasti BEC in
BWF), ki se nanašajo na prijavljanje, nastopanje in obnašanje tekmovalcev na mednarodnih
tekmovanjih.
Prijave klubov morajo biti pravočasne. BZS lahko zavrne prijavo, prav tako lahko določi
posebne pogoje za prijavo.
Klubi so dolžni BZS povrniti vse stroške prijavnin, BZS pa lahko zahteva tudi plačilo
varščine in/ali vnaprejšnje plačilo.
Klubi BZS odgovarjajo tudi za vso škodo, ki jo s strani klubov prijavljeni tekmovalci
povzročijo BZS, kar vključuje tako obveznost plačila stroškov morebitne odjave kot tudi
obveznost povračila vseh morebitnih kazni ali drugih obveznosti, ki bi jih mednarodne
organizacije (zlasti BEC in BWF) naložile BZS v zvezi s prijavami, odjavami, nastopi ali drugimi
ravnanji tekmovalcev. Morebitne pritožbe zoper izrečene kazni so dolžni pripraviti klubi, BZS
pa jih nato posreduje mednarodnim organizacijam, razen če so pritožbe prepozne, očitno
neutemeljene ali škodljive za BZS. Vse morebitne nadaljnje stroške ali povečanja kazni,
povezane s pritožbenimi postopki, so prav tako BZS dolžni povrniti klubi.
O izrečeni kazni ali o drugi obveznosti je dolžna BZS nemudoma obvestiti klub, ki je
prijavil tekmovalca, na katerega se obveznost nanaša.
Izjeme oziroma odstopanja od določil tega člena določa UO BZS.
5. Vodenje tekmovanja
25. člen
Organizator je za vodenje tekmovanja dolžan zagotoviti najmanj eno ustrezno
usposobljeno osebo, ki pozna veljavne pravilnike BZS in ima primerne organizacijske izkušnje
ter je usposobljen za delo s programom »Tournament Planner«. Ta oseba mora biti ustrezno
usposobljena (licencirana) s strani BZS. Organizator mora zagotoviti tudi najmanj enega
licenciranega sodnika.
Vodja tekmovanja in vrhovni sodnik sta odgovorna za njegovo izvajanje v skladu s tem
pravilnikom in s Tekmovalnim pravilnikom BZS. Vodja tekmovanja ne sme hkrati nastopati na
tekmovanju, razen če organizator v času njegovega nastopanja zagotovi ustrezno
usposobljeno osebo, ki ga lahko za ta čas zamenja.
V primeru spora, ki je v zvezi s tekmovanjem, odloča vrhovni sodnik. Vrhovni sodnik ne
sme nastopati na tekmovanju.
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26. člen
Organizator je dolžan tekom tekmovanja zagotoviti naslednje:
- ustrezno zmogljiv računalnik z instalirano zadnjo verzijo programa »Tournament
Planner« in internetno povezavo,
- dostop do pravilnikov, ki zadevajo to tekmovanje,
- dostop do trenutne jakostne lestvice,
- sodniške formularje z ustreznim številom pisal in po možnosti še stole za sodnike, v
kolikor sodijo licencirani sodniki.
Za vsa državna prvenstva mora organizator poleg zgoraj navedenega zagotoviti najmanj
enega licencirana sodnika za sojenje finalnih tekem (in ostalih tekem po presoji vrhovnega
sodnika) ter najmanj 4, priporočljivo pa 6 nelicenciranih sodnikov (starih najmanj 15 let) za
pomoč in nadomeščanje pri sojenju tekem (t.j. za obračanje semaforjev). Za državna
prvenstva v kategorijah do 17 let, do 19 let in člansko državno prvenstvo mora organizator
zagotoviti najmanj dva licencirana sodnika. V primeru organizacije dveh sočasnih državnih
prvenstev to pomeni obveznost dvojnega števila zgoraj zahtevanih sodnikov.
27. člen
Žrebanje, vodenje tekmovanja in časovni razpored tekem so v pristojnosti vrhovnega
sodnika, pri čemer mu je organizator dolžan nuditi vso tehnično podporo (vpisovanje
rezultatov, napovedi tekem itd.).
Vse ostale aktivnosti v zvezi z izvedbo tekmovanja (morebitno pobiranje igralnine,
tehnično vodenje tekmovanja, razglasitev rezultatov, podelitev priznanj itd.) so dolžnost
organizatorja. Izvajanje aktivnosti kontrolira vrhovni sodnik.
Sojenje tekem organizira organizator, če pa so na voljo licencirani sodniki, pa jim naloge
dodeljuje vrhovni sodnik. Vrhovni sodnik je v vsakem primeru dolžan soditi v vseh finalnih
obračunih, razen če so na voljo licencirani sodniki. Vrhovni sodnik, ki je hkrati sodnik, sam
odloča o zadevah, ki so glede na mednarodna pravila v pristojnosti vrhovnega sodnika.
28. člen
Organizator mora zagotoviti tekoče odvijanje tekmovanja, po možnosti na podlagi javno
objavljenega časovnega razporeda. Tekmovalci so dolžni spoštovati določeni vrstni red tekem,
organizator pa jim mora omogočiti informacijo o nastopu vsaj 15 minut vnaprej.
V kolikor je objavljen časovni razpored tekem, morajo biti objavljena tudi dopustna
odstopanja.
Tekmovalci v času tekmovanja zapuščajo dvorano izključno na lastno odgovornost.
29. člen
Organizator poskrbi za preglednost tekmovanja:
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- semaforji (ročni ali elektronski),
- zagotovitev sodnikov (lahko gre za poražence predhodnih tekem), po potrebi (zlasti
v primeru spora) tudi linijskih sodnikov,
- ozvočenje (v dvorani) ali megafon,
- tekoče izpolnjene tabele (z imeni, priimki, klubsko pripadnostjo tekmovalcev in
popolnimi rezultati), pritrjene na vidnem mestu v času tekmovanja ali dostopne prek
spleta,
- državna prvenstva morajo biti primerno obeležena po protokolu RS (zastava, himna).
6. Dvorana, igrišča in žogice
30. člen
Igrišča morajo biti pripravljena najkasneje ob uri, predvideni za začetek tekmovanja.
V primeru, da dvorana odstopa od določil splošnih pogojev za organizacijo tekmovanj (9.
in 10. člen), lahko vrhovni sodnik za krajši čas prekine tekmovanje, dokler se odstopanja ne
odpravijo. Če s prekinitvijo ni možno doseči izboljšanja, lahko tekmovanje odpove,
organizator pa nosi vse stroške igralcev in sodnikov.
V primeru manjših ovir nad igriščem ali v primeru nezadostne višine ali drugih dimenzij
dvorane, mora organizator na to opozoriti igralce ter v dogovoru z vrhovnim sodnikom
predhodno določiti primere, ko se določi "ponovitev" (dotik stropa ali ovire pri servisu ipd.).
31. člen
Če organizator (ali BZS) ne prispeva žogic, gredo le-te na stroške tekmovalcev.
Uporabljajo se lahko le tiste žogice, ki so določene v razpisu tekmovanja. Vrhovni sodnik
lahko preveri, če tekmovalci uporabljajo pravo znamko in tip (model) žogice. V primeru, da
vrhovni sodnik ugotovi, da tekmovalec med tekmo ne uporablja pravih žogic, ga lahko po
predhodnem opozorilu diskvalificira. Zoper diskvalifikacijo ni mogoča pritožba.
UO BZS na začetku vsake sezone določi znamke in tipe žogic, ki se lahko uporabljajo za
določena tekmovanja.
7. Priznanja in nagrade
32. člen
Organizator je dolžan priskrbeti priznanja ali praktične nagrade za najmanj prve tri
najbolje uvrščene v posameznih disciplinah. Po končanem tekmovanju mora zagotoviti
primeren ceremonial pri razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj ali nagrad.
Za vsa tekmovanja za jakostno lestvico morajo biti nagrade iz prvega odstavka tega člena
vsaj medalje, za državna prvenstva pa vsaj pokal za prvo mesto in medalja za drugo in tretje
mesto. Medalje morajo biti enotne in z logotipom BZS, organizatorji pa so jih zaradi enotnosti
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dolžni kupovati pri BZS, ki jih je na zahtevo organizatorjev dolžna ponuditi po najbolj ugodni
ceni.
Za vsa državna prvenstva, za najboljše na končnih jakostnih lestvicah in za SBL priskrbi
nagrade BZS.
8. Ostala določila
33. člen
Organizator je dolžan po končanem tekmovanju najkasneje do naslednjega dne do 10. ure
objaviti rezultate na internetu (s pomočjo programa »Tournament Planner«) in napisati
krajše poročilo oz. članek za spletno stran BZS, v roku 24 ur po zaključku tekmovanja. Članek
se pošlje na uradni elektronski naslov BZS.
34. člen
Vrhovni sodnik nepristransko poroča BZS o izvedbi tekmovanja in morebitnih kršitvah,
pripombah ali pohvalah.
9. Administrativne denarne kazni
35. člen
Za kršitve tega pravilnika se lahko skladno z Disciplinskim pravilnikom BZS izrečejo
sledeče administrativne denarne kazni (ADK):
- ADK organizatorju v višini 500,00 EUR za vsakega tekmovalca, ki je nastopil na
tekmovanju, pa ni bil registriran skladno z določbami Registracijskega pravilnika BZS
in/ali je bil blokiran (kršitev 5. odstavka 2. člena),
- ADK organizatorju v višini 500,00 EUR za vsakega tekmovalca, ki je nastopil na
tekmovanju, pa ni bil ustrezno prijavljen (kršitev 21. člena),
- ADK organizatorju v višini 300,00 EUR zaradi nepravočasnega sporočila o
nezmožnosti organiziranja tekmovanja (kršitev 1. odstavka 5. člena),
- ADK organizatorju v višini 300,00 EUR, če organizator tekmovanja ni izpolnil vseh
splošnih pogojev za organizacijo tekmovanja, določenih v 9. in 10. členu,
- ADK organizatorju v višini 200,00 EUR, če organizator tekmovanja ni izpolnil vseh
posebnih pogojev, ki veljajo za pomembnejša tekmovanja, določenih v 11. členu,
- ADK organizatorju v višini 200,00 EUR, če organizator dvoboja v SBL ni zagotovil
zadostnega števila igrišč (kršitev 1. odstavka 13. člena),
- ADK organizatorju v višini 150,00 EUR, če organizator tekmovanja ni izpolnil vseh
dodatnih pogojev, katere se je zavezal izpolniti v prijavi (kršitev 14. člena v zvezi s 4.
alineo 3. odstavka 7. člena),
- ADK organizatorju v višini 100,00 EUR, če organizator ne pošlje ali pravočasno ne
pošlje vseh podatkov za razpis tekmovanja (kršitev 17. člena),
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- ADK organizatorju v višini 100,00 EUR, če organizator za vodenje tekmovanja ni
zagotovil ustrezno usposobljene osebe (kršitev 1. odstavka 25. člena),
- ADK organizatorju v višini 100,00 EUR, če organizator ni zadostil vsem zahtevam iz
26. člena,
- ADK organizatorju v višini 100,00 EUR, če organizator ni poskrbel za preglednost
tekmovanja (kršitev 29. člena),
- ADK organizatorju v višini 100,00 EUR, če igrišča niso pripravljena ob uri (kršitev 1.
odstavka 30. člena),
- ADK tekmovalcu v višini 100,00 EUR, če tekmovalec ni uporabljal pravih žogic in je
bil zaradi tega s strani vrhovnega sodnika diskvalificiran (kršitev 2. odstavka 31.
člena),
- ADK organizatorju v višini 100,00 EUR, če organizator ni priskrbel priznanj ali
nagrad za prve tri uvrščene (kršitev 32. člena),
- ADK organizatorju v višini 100,00 EUR, če organizator ni pravočasno objavil
rezultatov (kršitev 33. člena),
- ADK organizatorju v višini 50,00 EUR, če organizator ni pravočasno poslal poročila
oz. članka za spletno stran BZS (kršitev 33. člena).

III. TEKMOVANJA POD OKRILJEM BZS
36. člen
Če organizator želi objavo tekmovanja v koledarju BZS, mora na BZS nasloviti pisno
prošnjo vsaj 2 tedna pred začetkom tekmovanja. S podajo prošnje se šteje, da je organizator
seznanjen z določili tega pravilnika, zlasti tudi z obveznostjo iz 3. odstavka 5. člena tega
pravilnika ter obveznostmi iz 1. odstavka 6. člena tega pravilnika. Šteje se, da je prošnji
organizatorja ugodeno, če je tekmovanje uvrščeno v koledar tekmovanj BZS. BZS lahko
organizatorju kot pogoj za uvrstitev v koledar tekmovanj BZS predlaga ustrezen termin
tekmovanja. BZS lahko prošnjo organizatorja za uvrstitev v koledar tekmovanj BZS zavrne iz
kateregakoli razloga, prav tako lahko tekmovanje kadarkoli izbriše s koledarja tekmovanj BZS.
Če je tekmovanje iz kateregakoli razloga izbrisano s koledarja tekmovanj BZS, nastopijo
posledice po 3. členu tega pravilnika.
Organizator pripravi razpis tekmovanja in ga pošlje BZS, ta pa ga objavi na svoji spletni
strani, pri čemer se v tako pripravljenem razpisu izrecno poudari, da gre za tekmovanje pod
okriljem BZS in opozori na določbe tega pravilnika. Razpis tekmovanja mora obvezno v glavi
razpisa vsebovati znak (logotip) BZS in seznam članov Ballpool-a BZS z navedbo, da se lahko
na tekmovanju uporabljajo le žogice članov Ballpool-a BZS, če ni s strani BZS izrecno
dovoljeno drugače.
Če želi organizator odpovedati tekmovanje ali prestaviti datum tekmovanja, lahko to stori
kadarkoli, vendar mora o tem obvestiti BZS, ki spremembo posledično ustrezno evidentira v
koledarju tekmovanj BZS. Organizator tekmovanja je dolžan sam obveščati zainteresirane
glede spremembe datuma tekmovanja ali njegove odpovedi, pri čemer v zvezi s tem BZS v
nobenem primeru ne nosi nobene odgovornosti.
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37. člen
Na tekmovanjih pod okriljem BZS lahko organizator predpiše posebna pravila, ki pa lahko
od standardnih badmintonskih pravil odstopajo le s predhodnim soglasjem TK BZS.
Na tekmovanjih pod okriljem BZS lahko organizator predpiše posebna pravila v zvezi z
izvedbo tekmovanja.
Na tekmovanjih pod okriljem BZS so obvezne prijave preko sistema e-prijave (aplikacija Eprijava), kot to določa 1. odstavek 21. člena tega pravilnika. Organizatorju tekmovanja pod
okriljem BZS se za vsakega tekmovalca, ki je nastopil na tekmovanju, pa ni bil registriran
skladno z določbami Registracijskega pravilnika BZS in/ali je bil blokiran (kršitev 5. odstavka
2. člena) lahko skladno z Disciplinskim pravilnikom BZS izreče administrativna denarna kazen
v višini 200,00 EUR. Administrativna denarna kazen v višini 200,00 EUR se lahko
organizatorju tekmovanja pod okriljem BZS izreče tudi za vsakega tekmovalca, ki je nastopil
na tekmovanju, pa ni bil ustrezno prijavljen (kršitev 1. odstavka 21. člena).
38. člen
Na tekmovanjih pod okriljem BZS tekmovalci dobivajo točke za rekreativno lestvico in
hkrati lahko tudi za enotno lestvico BZS.
IV. KONČNI DOLOČBI
39. člen
Ta pravilnik tolmači UO BZS.
40. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga je sprejel UO BZS.
Sprejeto na seji UO BZS, dne 19.9.2018
Začetek veljavnosti pravilnika: 20.9.2018

