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Pokal BZS – pravila
Tekmovalna komisija BZS je pripravila pravila za tekmovanje Pokal BZS, ki so predstavljena v nadaljevanju.

-

tekmovanje za Pokal BZS je obvezno za ekipe Superlige in 1.lige,
za ekipe ostalih ligaških tekmovanj so prijave na tekmovanje Pokal BZS odprte,
pogoj za udeležbo na tekmovanju za Pokal BZS je igrišče s 4 stezami,
ekipe Superlige prvega kroga ne igrajo,
v prvem krogu se med ostalimi ekipami žreba toliko parov, da se v drugem krogu nadaljuje s polnim
sistemom (16, 32, 64),
v prvemu krogu (za popolnjevanje sistema) ekipe 1.lige ne morejo igrati med seboj,
v drugem krogu ekipe Superlige ne morejo igrati med seboj,
v vsakem krogu se igra eno srečanje,
domačin je ekipa iz slabše kategoriziranega ligaškega tekmovanja,
v primeru, da sta ekipi v enako kategoriziranem ligaškem tekmovanju se domačina žreba,
kategoriziranje ligaškega tekmovanja: Superliga, 1.liga, 2.liga vzhod in zahod, 1. medobčinska liga,
2. medobčinska liga, ….,
srečanja (razen zaključnega turnirja) se igrajo brez sodnikov, srečanje vodita vodji obeh ekip,
srečanja se praviloma odigrajo med tednom popoldne, predvidoma v sredo ob 17.00 ali pozneje.
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slika 1: sistem igranja za Pokal BZS
OPOMBA: Število krogov je odvisno od števila prijavljenih klubov. V razpredelnici je prikazan
grafikon za maksimalno število klubov.

Srečanje:
-

igra se 2 x (2 x dvojka in 2 x enojka), skupno 16 točk,
v drugih igrah se mora v vsaki igri zamenjati vsaj en igralec,
pred začetkom iger se opravi žreb, sledi 10 minut ogrevanja na igriščih kjer se igra,
vse igre se igrajo 8 obratov,
v primeru razveljavitve obrata z zadetim balinom se obrat ne ponavlja, temveč se šteje kot odigran,
v primeru, da se srečanje konča z neodločenim rezultatom 8:8, se izvede razigravanje v skladu s
pravili o tekmovanjih.
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