OBZ SEŽANA
Tekmovalna komisija

Pliskovica, 27.3.2022

Propozicije - Liga OBZ Sežana 2022
V ligi nastopa _ ekip. Igra se dvokrožni sistem (prvi del) ter play off za prvaka lige.
Tekme na dveh igriščih pričnejo ob 17 uri, na štirih pa ob 18 uri.
Vse tekme se igrajo po sistemu:
1. Posamezno, krog
2. 2 x dvojka (2+1 menjava)
3. Hitrostno zbijanje (1 - 3)
4. Natančno zbijanje
5. Štafetno zbijanje (1,3)
6. Dvojka(2+1), trojka (3+1 menjava)
Igralec ki igra posamezno ali krog ne more nastopati v prvih igrah trojke in dvojke.
Minimalno število igralcev je 6, maksimalno 11, posamezni igralec lahko odigra maksimalno 3 tekme.
Potek tekme na dveh igriščih:
- Ogrevanje (cca 10 min)
- Prijava igralcev za posamezno, krog ; žreb igrišč za posamezno, krog
- Ogrevanje 5 min (samo igralci ki igrajo- na svojih igriščih), tekma
- Prijava igralcev za 2x dvojko ; žreb igrišč za 2x dvojko
- Ogrevanje 5 min (samo igralci ki igrajo in rezerve - na svojih igriščih), tekma
- Hitrostno zbijanje
- Natančno zbijanje
- Štafetno zbijanje
- Prijava igralcev za dvojko, trojko ; žreb igrišč
- Ogrevanje 5 min , tekma
Na štirih igriščih se discipline pod točko 1 in 2 igrajo istočasno. Opravi se prijavo igralcev za vse discipline ter
nato žreb igrišč. Discipline posamezno,krog se žreba med igrišči 2 in 3; 2x dvojka pa med igrišči 1 in 4.
Klasične igre se igrajo 1uro. Tekme sodijo domači sodniki.
V ligi lahko pod enakimi pogoji oz. pravili (za člane) igrajo tudi dečki, deklice, mladinci, mladinke (U-18) ter
članice. Razen v igri hitrostno zbijanje – kjer lahko igralci iz kategorije U-14 zbijajo na za njih predpisanem
igrišču (skrajšano igrišče po MTP za kat. u-14).
Igralci U-20 lahko igrajo kot domači igralci ali z »dvojno registracijo« za matični klub. Za ostale primere je
potrebno pridobiti soglasje klubov ki nastopajo v ligi.
Zmagovalec celotne tekme dobi 2 točki, poraženec 0 točk.
V primeru neodločenega izida (9:9) vsaka ekipa dobi 1 točko.
Lestvica po prvem delu se določa na podlagi : 1.število točk, 2.medsebojne tekme, 3. skupna razlika.
Po odigranem prvem delu se odigra play off na dve tekmi (1-4, 2-3) za prvaka lige. Domačin prvega
srečanja v play off-u je slabše uvrščena ekipa po prvem delu. Zmagovalec dvoboja je ekipa, ki je skupno
boljša po dveh tekmah (12:6 ; 14:4). V primeru skupnega neodločenaga izida ( npr. 12:6 ; 12:6) je
zmagovalec dvoboja boljše uvrščena ekipa po prvem delu.
Tekme za 5. ter 3.mesto se ne igrajo. Lestvico od 3.do 6. mesta se določi glede na uvrstitev po rednem delu.
Neodigrane tekme (zaradi višje sile ali dogovora med ekipama) naj se odigrajo do naslednjega kroga.
O tem je potrebno obvestiti tekmovalno komisijo.
Rezultate javite takoj po tekmi na tel. (obvezno SMS) 031-869-315 (Aleš Žerjal).
Zapisnike tekem pošljite na naslov: Aleš Žerjal, Pliskovica 44, 6221 Dutovlje ali na
e-mail zerjal.ales@gmail.com .
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Kontakti klubov:
klub
Hrast II Kobjeglava

vodja
Dejan Fabjan
Marjan Grmek

telefon
041 661 908
070 589 022

rezervno igrišče
Kobjeglava

Sudest Gradišče

Ljubič
Leon Štavar

051 366 829
051-320 020

Obrov

Brinj Povir

Matic Štok

051 257 331

Sežana ???

Repentabor

Drago Šuligoj
Edo Guštin

041 310 040
031 251 555

Sežana ???

Gradna Obrov

Zdenko Gustinčič

041 821 507

Obrov

Rovna Majcni

Tomaž Mahnič

041 905 526

Sežana ???

Športni pozdrav!
Za TK OBZ Sežana
Aleš Žerjal

