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Propozicije za Kraško rekreacijsko balinarsko ligo – KRL 2022 
  

V ligi igra 8 ekip.  

Igra se po dvokrožnem sistemu, termin pomlad-jesen. 

Domače tekme  igrajo:  

- v četrtek – Tabor Lokev, Pliskovica, Gorjansko, Upokojenec Sežana 

- v petek – Jadran H.K., Brinj Povir, Gradna Obrov, Fajti hrib Kostanjevica 

Pričetek tekem ob 17 uri. 

 

Tekme se igrajo po sistemu: 

1.tekme -  posamezno – igrišče 1  
                   trojka – igrišče 2  
2.tekme -  2 x dvojka  - žrebanje parov in igrišč  
3.tekme -  posamezno – igrišče 2  
       trojka – igrišče 1  

 
Ogrevanje pred tekmo je 10 min, pred naslednjimi tekmami pa 2 obrata. 
Igralni čas vseh tekem je 1 ura.  
Isti igralec ne sme igrati obeh tekem posamezno. V drugi igri trojk mora biti stalno na igrišču vsaj 1 
igralec, ki ni nastopil v 1 igri trojk. 
Vsak igralec lahko igra 3 tekme, minimalno število igralcev je 4, maksimalno 8. 
V skupinskih igrah (trojka,dvojka) je dovoljena menjava po enega igralca. 
 

V ligi ne morejo nastopati igralci ki igrajo v drugih balinarskih ligah (državnih, območnih, ženskih 
ligah) razen igralcem katerim je to dovoljeno na sestanku pred pričetkom lige.  
V ligi lahko igrajo tudi dečki in mladinci. Če le-ti igrajo tudi v državnih ligah lahko v KRL igrajo samo 
za domači klub.  
V ligi lahko igrajo tudi ženske. 
 

Sodijo domači sodniki. 

Zmaga v posamezni disciplini šteje 2 točki, neodločen rezultat 1 točko. Maksimalno število točk (po 

disciplinah) na tekmo je 12. 

Zmagovalec celotne tekme dobi 2 točki, poraženec 0 točk. V primeru neodločenega izida (6:6) 

vsaka ekipa prejme 1 točko. 

 

O končni lestvici odloča po vrsti: skupno število točk, medsebojna srečanja (točke, razlika iger),   

skupna razlika iger. 
 

Glede prestavitve tekme (datum, ura začetka tekme) zaradi odsotnosti igralcev,…  se je potrebno 

dogovoriti vsaj dva dni pred predvidenim terminom, razen v primeru slabega vremena. 

Prestavljeno tekmo je potrebno odigrati čimprej.  

 

Rezultate javite na tel. 031-869-315 (Aleš Žerjal) – zelo priporočljivo SMS. 

ali na e-mail  zerjal.ales@gmail.com . 
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Kontakti ekip:        igrišče: 

 

 

Jadran H.K.  Damijan Kraševec 041-410 566  Hrpelje 

   Silvo Kastelic  041-517 944 

 

Upokojenec  Želko Furlan  051-420 733  ???? 

 

Tabor Lokev  Karlo Kastelic      041-477 204  Lokev 
 

Gradna Obrov  Zdenko Gustinčič 041-821 507   Obrov 

    

Pliskovica  Dušan Tragin  051-249 653  Pliskovica 

   Franko Durcik  031-654 171    
 

Brinj Povir  Darjo Škibin   040-711 623   Povir 
 

Gorjansko  Nenad Karanovič 040-723 328  Gorjansko 

 

Kostanjevica  Aleš Frančeškin 041-434 002  Kostanjevica 

 

 

Športni pozdrav!                                                                                     Za TK OBZ Sežana 

                                                                               Aleš Žerjal     

        


