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Razpis za prijavo v prstometne lige za sezono 2017/18
Prstometna organizacija Slovenije (POS) razpisuje prijavo v 1. prstometno ligo
moški, 1. prstometno ligo ženske in v 2. regijske lige.
Pravico do prijave imajo vsa slovenska društva v katera so včlanjeni igralci
prstometa, katerih minimalno število ustreza zahtevam za prijavo ekipe v
posamezno ligo.
Vsako društvo izpolni po eno prijavnico za vsako ligo v kateri bo nastopalo, tudi s
podatki igralcev, ki nastopajo v določeni ligi.
Prijavnico najkasneje do 1. avgusta 2017 pošljite na naslov:
ŠD Balinci - prstomet, Češnjica 1, 4244 Podnart ali po e-mailu: info@prstomet.si
Plačilo prijavnine nakažite na spodnji TRR. V nakazilu mora pa biti jasno
izpisan namen plačila ter razviden naziv plačnika – prijavitelja.
Zadnji rok plačila prijavnine za sezono 2017/18 je 10.avgust 2017.
Račune s pravilnimi podatki vplačnikov bomo izdajali takoj po zaključenem
terminu za vplačila.
V primeru, da vplačila do navedenega roka ne bo, prijavnice za ligo ne
bomo upoštevali!
Naslov in številka za nakazilo startnine za prstometno ligo:
ŠD balinci – prstomet, Češnjica 1, 4244 Podnart
TRR: SI56 051008013843832 ABANKA PE Kranj

1. liga moški
V 1. ligo moški imajo pravico prijave društva, ki s svojimi prstometnimi ekipami
po končani ligaški sezoni 2016/2017 niso izpadli iz lige. Pravico do prijave v to
ligo imata tudi zmagovalca kvalifikacij za 1. ligo. Ekipa mora v ligo prijaviti vsaj 6
in največ 20 igralcev moškega ali ženskega spola brez starostne omejitve. V ligo
imajo pravico prijave ista društva kot v prejšnji sezoni, v kolikor izpolnjujejo prej
naštete pogoje. V primeru, da je prstometna ekipa zamenjala društvo in se želi
prijaviti v 1. ligo, potem mora navesti za katero društvo je nastopala v prejšnji
sezoni. S tem prejšnje društvo izgubi pravico do prijave, razen v primeru, da je v
prejšnjem društvu še vedno ostalo najmanj 6 igralcev 1. lige, ki se želijo prijaviti
v ligo. Novo društvo v tem primeru sme prijaviti svojo ekipo v 2. regijsko ligo.
Prijavnina za 1. ligo moški znaša 315 € /ekipo, brez upoštevanja
bonusov.
Zmanjšanje prijavnine v 1. ligo v slučaju pridobitve bonusa:
Organizacija enega ali več krogov 1. lige v prejšnji sezoni zmanjša prijavnino za
30 €. Vsi ostali bonusi prvoligašev so materialni ( ploščki z gravuro,
standardiziran števec rezultata,…)
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1. liga ženske
V 1. ligo ženske imajo pravico prijave društva, ki s svojimi prstometnimi ekipami
po končani ligaški sezoni 2016/2017 niso izpadli iz lige. Ekipa mora v ligo prijaviti
vsaj 5 igralk brez starostne omejitve. V ligo imajo pravico prijave ista društva kot
v prejšnji sezoni, v kolikor izpolnjujejo prej naštete pogoje. V primeru, da je v 1.
ligi ženske prijavljenih manj kot 14 ekip, se nova društva s svojimi ekipami lahko
prijavijo neposredno v 1. žensko ligo.
Prijavnina za 1. ligo ženske znaša 175 € / ekipo.
Bonus gravirani ploščki in standardiziran števec rezultata.

2. regijska liga moški
V 2. regijsko ligo moški imajo pravico prijave društva, ki s svojimi prstometnimi
ekipami po končani ligaški sezoni 2016/2017 niso izpadli iz lige in izpadla ekipa
1. lige. Ekipa mora v ligo prijaviti vsaj 6 igralcev moškega ali ženskega spola
brez starostne omejitve. V ligo imajo pravico prijave ista društva kot v prejšnji
sezoni, v kolikor izpolnjujejo prej naštete pogoje. V primeru, da je prstometna
ekipa zamenjala društvo in se želi prijaviti v 2. regijsko ligo, potem mora navesti
za katero društvo je nastopala v prejšnji sezoni. S tem prejšnje društvo izgubi
pravico do prijave, razen v primeru, da je v prejšnjem društvu še vedno ostalo
najmanj 6 igralcev 2. regijske lige, ki se želijo prijaviti v ligo. V 2. regijsko ligo se
sme prijaviti novo društvo v primeru, da je v ligo prijavljenih manj kot 14 ekip.
Če je ekip več, se lahko novo društvo (ekipa) prerazporedi v drugo regijo, kjer še
niso izpolnili kvote 14. ekip.
Prijavnina za 2. regijsko ligo moški znaša 175 € / ekipo (društvo).
2. regijska liga moški poteka po turnirskem sistemu ali po enostavnem ligaškem
sistemu (glej pravilnik o ligah). Na vsakem turnirju se srečata po dve ekipi, ki
odigrata 4 posamične dvoboje in 2 v dvojicah. Igra se po enokrožnem ali
dvokrožnem sistemu. Enostavni ligaški sistem se igra na terenu posameznega
gostitelja dveh ekip, ki se srečata po prej objavljenem razporedu srečanj ekip.

Druga ekipa društva
Društvo, ki v ligo prijavlja eno ali več ekip vplača polno prijavnino samo za prvo
ekipo, vsaka naslednja prijavnina za ekipo pa znaša 150 €. Za ekipe 1. lige
ženske to določilo ne velja. To pomeni, da lahko posamezno društvo prijavi ekipo
v 1. ligo moški in / ali ženske, ter po eno v vsako regijsko 2. ligo. V izjemnih
primerih lahko društvo prijavi tudi po 2 ekipi v eno 2. regijsko ligo.
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Splošno
Z 1. avgustom 2017 se zaključi prestopni rok ( razen posebnih izjem) v lige
prijavljenih prstometnih igralcev.
Do začetka ligaškega tekmovanja POS priskrbi vsaki ekipi po en tekmovalni z
gravuro označen komplet ploščkov (2017/18) s katerim se igra na ligaških
srečanjih. Na ligaških srečanjih igralci lahko igrajo tudi z verificiranimi ploščki iz
prejšnjih sezon.
Tudi če ekipa /društvo nima sprememb glede na preteklo sezono je nujno
potrebno poslati prijavnico z vsemi potrebnimi podatki za sezono 2017/18.
Prijavnico pošljite na e-mail info@prstomet.si , izključno v obliki pripete datoteke
WORD (ne PDF, JPG…).
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