ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE
KOMISIJA ZA ŠPORT
Maroltova 14, 1000 Ljubljana

OSNUTEK

Številka:
Na podlagi 31. člena Pravilnika za organizacijo in izvajanje športnih tekmovanj pri Združenju
multiple skleroze Slovenije ( v nadaljnjem besedilu ZMSS ) je Komisija za šport ( v
nadaljnjem besedilu KŠ ) na svoji …….. seji dne, …………… sprejela
Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj
invalidov ZMSS v balinanju - ekipno
1. SPLOŠNI DEL:
1. člen
Z določbami tega pravilnika se ureja in določa organizacija ter izvedba prvenstev članov
ZMSS v balinanju - ekipno.
2. člen
Prvenstvo združenja ZMSS se izvede v skladu s Pravilnikom za organizacijo in izvajanje
športnih tekmovanj v ZMSS, Mednarodnim tehničnim pravilnikom v balinanju, ki ga
uporablja tudi Balinarska zveza Slovenije, Tehničnim pravilnikom v balinanju – ekipno
invalidov z multiplo sklerozo ZŠIS – POK , določili tega pravilnika in z razpisom za
posamezno tekmovanje.
3. člen
Prvenstvo v balinanju se izvede le v primeru, da je balinanje kot športna panoga v programih
podružnic članic ZMSS.
4. člen
Prvenstvo v balinanju se izvaja v terminu, ki je določen v koledarju športnih prvenstev KŠ pri
ZMSS.
5. člen
V kvalifikacijskem ciklu tekmovanj lahko podružnice prijavijo na kvalifikacije v ženski in
moški konkurenci tudi več ekip, seveda če jih imajo in če skozi celo leto trenirajo.
2. TEKMOVANJE
6. člen
Ekipa šteje 3 tekmovalce in največ eno rezervo, ne glede na kategorijo invalidnosti. Zaželeno
je, da je v ekipi najmanj en tekmovalec na invalidskem vozičku.
7. člen
Tekmuje se ločeno v ženski in moški konkurenci.
Ekipa je lahko tudi mešana, vendar lahko tekmuje le v moški konkurenci.
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V ekipi lahko tekmuje tudi manj kot trije tekmovalci, s tem, da tekmuje vsak tekmovalec z
dvema kroglama.
V kolikor podružnica nima dovolj svojih tekmovalcev, si lahko enega igralca sposodijo iz
druge podružnice. Izposojeni igralec lahko tekmuje v tistem letu samo za ekipo, kateri je bil
posojen.
8. člen
a. Ekipa ima lahko pomočnika za pomoč težje gibljivim in za podajanje krogel, ki pa mora
biti prijavljen v skladu z zahtevami v razpisu.
b. Iz varnostnih razlogov, pa tudi zaradi invalidnosti je na kvalifikacijah in državnem
prvenstvu invalidov z MS prepovedano zbijanje (tolčenje).
c. Tekmovalec, ki ima težave s hojo in utrujenostjo ima pravico, da ima s seboj prilagojeni
stol.
Kroglo lahko meče stoje ali sede.
č. Tekmovalci, ki imajo težave z vidom imajo pravico, da jim soigralci ali pomočnik pokaže
mesto krogel.
d. Tekmovalci na invalidskem vozičku ne smejo pri metu preiti osnovne črte s telesom.
e. Tekmovalci, ki imajo težavo s hojo so lahko na tisti strani s katere mečejo krogle.
f. Tekmovalec ima pravico, da si ogleda razvrstitev krogel na tekmovalnem polju, vendar
tako, da ne zavlačuje z igro in tako škodi nasprotni ekipi. V tem primeru, mu soigralci
pokažejo razpored krogel.
3. KATEGORIJE:
9. člen
a. Tekmovanje v balinanju se izvede po sistemu kvalifikacijskih predtekmovanj po skupinah.
Skupine
se sestavijo po prijetih prijavah na razpis KŠ pri ZMSS.
b. Če so prijavljene do 4 ekipe v posamezni skupini se igra po načelu vsak z vsakim.
Če je prijavljenih 5 ali več ekip v posamezni skupini se ekipe razdelijo z žrebom v več
skupin, znotraj
Katerih se odigrajo tekme po načelu vsak z vsakim.
c. Zmagovalni ekipi se pomerita med seboj za prvo in drugo mesto, drugo uvrščeni ekipi pa za
tretje
oz. četrto mesto.
č. Najboljši ekipi iz preteklega leta sta nosilki skupin na državnem prvenstvu v tekočem letu.
d. Na kvalifikacijskih turnirjih se lahko zmagovalni ekipi dogovorita in se pomerita za prvo in
drugo
mesto, drugo uvrščeni ekipi za tretje in četrto mesto, lahko pa tudi za naslednja mesta.
e. Glede na število sodelujočih ekip na predtekmovanjih KŠ določi število ekip, ki se
kvalificirajo na
državno prvenstvo v balinanju – ekipno, ki ga izvaja (organizira) ZŠIS – POK.
10. člen
Vrstni red v skupinah se določa na osnovi:
• Števila točk (za zmago se prejme 2 točki, za neodločen rezultat 1 točko, za poraz 0
točk).
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•
•
•

Rezultati medsebojnega dvoboja.
Večjega števila skupno osvojenih točk (puntov).
Manjšega števila izgubljenih točk (puntov).

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE:
11. člen
Tekmovalec ali vodja ekipe se lahko pred, med ali petnajst minut po končanem tekmovanju
pisno pritoži komisiji za pritožbe v skladu z 22., 23. In 24. členom Pravilnika za organizacijo
in izvajanje športnih tekmovanj pri ZMSS.
12. člen
S sprejetjem tega Tehničnega pravilnika za organizacijo in izvajanje tekmovanj invalidov
ZMSS v balinanju – ekipno, preneha veljati pravilnik, ki je bil sprejet 31.1.2013.

KOMISIJA ZA ŠPORT PRI ZMSS:
Predsednica: Ana MOHAR
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