
 
ZIMSKA LIGA SEŽANA 22/23                                                                                                            Sežana, 12.12.2022 

 

Zimska liga Sežana 22/23 - propozicije  
  

V ligi igra 6 ekip.  

Igra se po dvokrožnem sistemu. 

Tekme se igrajo v dvorani v Sežani. Pričetek tekem v petek ob 18 uri, ob sobotah ob 17 uri. 

Dvorana bo odprta 15 min pred tekmo. 

 

Tekme se igrajo po sistemu: 

1.tekme -  posamezno – igrišče 1  oz. 3 
                   trojka – igrišče 2 oz 4 
2.tekme -  2 x dvojka  - žrebanje parov in igrišč  

 
Ogrevanje pred tekmo je 10 min, pred naslednjimi tekmami pa 2 obrata. 
Igralni čas vseh tekem je 1 ura 10 min (70 min).  
Vsak igralec lahko igra 2 tekme, minimalno število igralcev je 4, maksimalno 8. 
V skupinskih igrah (trojka,dvojka) je dovoljena menjava po enega igralca. 
 

V ligi lahko igrajo  dečki, deklice, mladinci, mladinke, člani in članice. Igra se na igriščih za člane. 
 

Prvo napisana ekipa vsake tekme je »domačin« tekme. 

Odgovorna je za pripravo igrišč, vodenje zapisnika, opravljanje žreba za dvojke, sporočanje 

rezultata. Določi tudi sodnika za tekmo. Za vsako tekmo vodi zapisnik oz. sodniško poročilo. 

Zapisniki so na voljo v dvorani. 
 

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

(po disciplinah) na tekmo je 8. Zmagovalec celotne tekme dobi 2 točki, poraženec 0 točk. V 

primeru neodločenega izida (4:4) 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 se je potrebno dogovoriti – odvisno od možnosti in razpoložljivosti 

dvorane. Trenutno so prosti termini ob tekmah v sobotah (so prosti 2 igrišči). 

  

Rezultate javite na tel. 031-869-315 (Aleš) ali 041-536 993 (Ervin)  - SMS. 
 

Kontakti ekip:        

Upokojenec  Želko Furlan  051-420 733   

Tabor Lokev  Feliks        070-510 536     

Pliskovica  Aleš Žerjal  031-869 315       

Zgonik   Kante    00393518260725    

Repentabor  Drago Šuligoj  041-310 040  

Skala Sežana  Ervin Ozbič  041-536 993  

  

Športni pozdrav!                                                                                     Aleš Žerjal                                                                                  


