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Razpis za organizacijo ligaškega kroga v sezoni 2017/18
Prstometna organizacija Slovenije (POS) razpisuje prijavo za organizacijo enega
od 13. krogov prstometne 1. lige za moške in 1. lige za ženske. Regionalni drugo
ligaši se o načinu in koledarju tekmovanj dogovorijo naknadno na podlagi
prispelih prijav.
Pravico do prijave za organizacijo enega ali več ligaških krogov imajo ekipe
(društva), ki nastopajo v 1. ligi. V prijavnico napišite poleg glavnega – željenega
kroga še dva rezervna termina. Upoštevajte, da se termini krogov oz. datumi
glede na preteklo sezono lahko malenkost spremenijo!
Vsako društvo lahko kandidira za enega ali več terminov zapisanih v omenjenem
koledarju. V slučaju, da za isti termin kandidirata dva ali več društev, ima
prednost društvo, kateremu še ni bila dodeljena organizacija. V slučaju, da v
prvem krogu razpisa ne bodo znani organizatorji vseh krogov lige bomo razpis
ponovili. Na proste termine bodo lahko kandidirala vsa društva, ki nastopajo v 1.
ligi, čeprav imajo že rezervirano organizacijo enega od krogov ligaškega
tekmovanja. Po tradiciji in zaradi lažje izvedbe protokolarnega dela začetka nove
sezone prvoligašev 1.ligaški krog pričnemo v organizaciji POS in ŠD Podnart.
Ligaška srečanja bodo po sklepu STK in POS potekala po koledarju ligaških
srečanj za sezono 2017/2018, to je ob sredah za 1. ligo in v torkih za 2. ligo, s
pričetkom ob 17. uri. V kolikor tekmovanja zaradi višje sile ni mogoče izvesti
(neugodno vreme, …), se srečanje prestavi na petek za 1. ligo in v četrtek za 2.
ligo, ob 17 uri. Če srečanja ni mogoče izvesti niti v petek ali četrtek, organizator
izvede svoj krog lige v sredo ali petek oziroma torek ali četrtek, izven termina
koledarja. Za datum in morebitno menjavo prizorišča tekmovanja se dogovori s
POS. Če se v primeru upravičeno odpadlih srečanj organizator odpove
organizaciji svojega kroga tekmovanja ga prevzame POS.
Organizator mora zagotoviti igrišče kot ga zahteva pravilnik »Pravila igre
prstomet za ligaška tekmovanja«. Na igrišču mora biti zarisanih najmanj 12 stez.
V primeru neupravičene odpovedi organizacije ligaškega kroga, bo organizator
sankcioniran po pravilniku »Pravila igre prstomet za ligaška tekmovanja«.
Prijave lahko pošljete najkasneje do 1. AVGUSTA 2017 pošljite na naslov:
ŠD Balinci - prstomet, Češnjica 1, 4244 Podnart ali po e-mailu: info@prstomet.si
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