RAZPIS
DRŽAVNO POSAMIČNO SREDNJEŠOLSKO
TEKMOVANJE V BADMINTONU
ORGANIZATOR: Zavod za šport RS Planica in Badmintonska zveza Slovenije
IZVAJALEC : Dvojezična srednja šola Lendava
VODJA PRVENSTVA : Miha Horvat, Dušan Skerbiš 041 742 234 – panožni koordinator,
VRHOVNI SODNIK: Jožef Kuprivec
KRAJ IN ČAS :

Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska ulica 2e, 9220
Lendava (8 igrišč)

- TOREK, 25.01.2022, OB 9.00
- PRIHOD NAJKASNEJE DO 8.30
KATEGORIJE: DIJAKI IN DIJAKINJE LICENCIRANI; DIJAKI IN DIJAKINJE
NELICENCIRANI
PRIJAVE: so možne izključno preko spletne aplikacije Šport mladih do PETKA, 21.1.2022
do 12.ure.
V primeru nejasnosti lahko kontaktirate dskerbis@gmail.com ali 041 742 234
UDELEŽENCI in PRAVILA:
Na posamičnem tekmovanju tekmujejo posebej licencirani in nelicencirani tekmovalci. Pri
nekategoriziranih lahko nastopajo dijaki in dijakinje, ki v sezonah 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 in 2021/2022 nimajo točk na nobeni od lestvic BZS. S področnih tekmovanj se na
finalno tekmovanje uvrsti prvih 8 v vsaki kategoriji. 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).
Koordinator lahko izjemoma podeli t.i. wild card za nastop na DP, v soglasju z Zavodom za
šport RS Planica, in sicer dva pri dijakih in dva pri dijakinjah.
ŽOGICE: Licencirani peresne; nelicencirani plastične (priskrbijo dijaki oz. šole same)

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.
PCT pogoj: Prosim, da se držite varnostnih zahtev in PCT pogojev. Garderobe bodo na
razpolago samo za preoblačenje, potem pa vse odnesete s seboj v dvorano ali na tribuno.
Prijave potekajo preko spletne aplikacije.
Prijavni obrazec, ki je kreiran v aplikaciji obvezno prinesite na tekmovanje, saj se s podpisanim
obrazcem jamči, da vsi nastopajoči izpolnjujejo tudi PCT pogoj. Pogoj se namreč izpolnjuje
tudi s samotestiranjem, ki se izvaja v šolah, hkrati pa imajo šole tudi vpogled v ostale oblike
izpolnjevanja pogojev pri učencih ter dijakih in so tako edini, ki lahko potrdijo izpolnjevanje
pogojev, po trenutno veljavnih odlokih.

