
 

 

RAZPIS 
 

DRŽAVNO EKIPNO OSNOVNOŠOLSKO in SREDNJEŠOLSKO  

TEKMOVANJE V BADMINTONU 
 

ORGANIZATOR:  Zavod za šport RS Planica in Badmintonska zveza Slovenije 

IZVAJALEC: Javni Zavod Sotočje Medvode in Badmintonski Klub Medvode 

VODJA PRVENSTVA:  Maja Kersnik, Dušan Skerbiš 041 742 234  

VRHOVNI SODNIK:  Jožef Kuprivec - Dodo 
 

KRAJ IN ČAS : Športna dvorana Medvode 

Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode (11 igrišč)  

- TOREK, 10.4.2018, OB 9.00  

- PRIHOD NAJKASNEJE DO 8.30, 8.45 tehnični sestanek in otvoritev 

 

KATEGORIJE: učenci in učenke kategorizirani + nekategorizirani; dijaki in dijakinje v enotni skupini 

PRIJAVE: so možne izključno preko spletne aplikacije Šport mladih do petka, 6.4.2018.  
V primeru nejasnosti lahko kontaktirate dusan.skerbis@badminton-zveza.si ali 041 742 234 
PRAVILA:  

 

 OSNOVNE ŠOLE - V ekipnem tekmovanju tekmujejo posebej licencirani in nelicencirani 

tekmovalci. Pri nelicenciranih lahko nastopajo učenci in učenke, ki v sezonah 2014/2015, 

2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 nimajo točk na nobeni od lestvic BZS.Vsak ekipni 

dvoboj ima pet iger, obsega pa igro učencev posamezno, igro učenk posamezno, igro učencev 

dvojic, igro učenk dvojic in igro mešanih dvojic. Ekipa šteje najmanj štiri člane, dve učenki 

in dva učenca (največ 3 + 3). Tekmovalec lahko v posameznem ekipnem dvoboju igra le dve 

igri. S področnih tekmovanj se v finale uvrstijo prve tri uvrščene ekipe. Sistem tekmovanja 

bo določen naknadno. Šteje oz. igra se po badmintonskih pravilih BZS, in sicer na dva 

dobljena niza do 21 točk (oz. variante skrajšanega sistema). 

 SREDNJE ŠOLE - Na ekipnem tekmovanju SKUPAJ v ekipi tekmujejo licencirani in 

nelicencirani tekmovalci. Ekipa šteje najmanj štiri člane, dve dijakinji in dva dijaka (največ 3 

+ 3). Tekmovalec lahko igra le dve igri. Vsak ekipni dvoboj ima pet iger, obsega pa igro 

dijakov in dijakinj posamezno, igro dijakov in dijakinj dvojic, ter igro mešanih dvojic. S 

področnih tekmovanj se na finalno tekmovanje uvrstijo prve tri uvrščene ekipe. Sistem 

tekmovanja je odvisen od števila prijavljenih. Igra se po badmintonskih pravilih BZS, in sicer 

na dva dobljena niza do 21 (oz. variante skrajšanega sistema).  

ŽOGICE:  Licenirani OŠ  + SŠ peresne; nelicencirani OŠ plastične. Tekmovalci jih priskrbijo sami. 

  

OPOMBE: uporaba semaforjev je obvezna na vseh igriščih od samega začetka tekmovanja. udeleženci 

so dolžni spoštovati navodila organizatorja glede poteka tekmovanja. organizator ne odgovarja za 

morebitne poškodbe udeležencev. Organizator ne odgovarja za garderobo udeležencev. 
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