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Prstometna liga – posamezno 2021 
Osnovni pravilnik ter prijavnica za posameznike  

 

- Igra se po pravilih POS. 

- Vsak igra z vsakim 

- Vsak igralni par odigra dve tekmi do 13. 

- Razpored parov in rezultatov bo objavljen na www.prstomet.si 

- Za zapis rezultatov je potrebno natisniti zapisnik, kateri bo objavljen na www.prstomet.si 

- Za razvrstitev na lestvici se šteje samo skupno število doseženih ploščkov. V primeru 
izenačenega rezultata se upošteva rezultat medsebojnega srečanja, nato odloča žreb. 

- Kdaj igralni pari odigrajo medsebojne tekme je odvisno od medsebojnega dogovora 
igralnega para, ki je določen po razporedu. Če eden od igralcev v roku enega tedna ni 
zmožen odigrati tekme po objavljenem razporedu, se lahko drugi igralec dogovori za 
tekmo z naslednjim igralcem po razporedu.  

- Kje igralni par odigra tekmo, je odvisno samo od njunega dogovora. Tekmo lahko 
odigrata kjerkoli, priporočamo pa verificirana ligaška igrišča. V kolikor ne pride do 
sporazuma glede lokacije, morata igralca izbrati primerno igrišče nekje na sredini poti 
njunih bivališč. 

- Organizatorju mora eden od igralcev poslati čitljivo izpolnjen in podpisan fotografiran 
zapisnik odigranih tekem. Nečitljivi  zapisniki bodo zavrnjeni! Poleg zapisnika  morata 
igralca posredovati tudi skupni sebek oz. selfi. 

- Liga se izvede v primeru najmanj 20 prijavljenih igralcev in največ 50 igralcev v posamezni 
regiji oz. kategoriji kar pomeni, da bo vsak tekmovalec srečal z najmanj 19 oz. največ 49 
tekmeci! 

- Vsak prijavljeni igralec bo moral odigrati v povprečju dve ali več srečanji tedensko (tudi v 
času počitnic), da bo liga lahko regularno zaključena do konca septembra. 2021.  Točen 
datum zaključka lige bo objavljen na www.prstomet.si  do 1.junija 2021 je pa odvisen od 
števila prijavljenih v posamezni kategoriji, regiji.  
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- Igralcu, kateremu ne uspe odigrati vseh tekem do konca lige, se brišejo vsi doseženi 
rezultati. Prav tako se brišejo vsi rezultati igralcu, ki do 30. 06. 2021 ne bo imel 
evidentiranih vsaj polovico oz. do 1.9.2021 vsaj 75% vseh predvidenih tekem. V primeru 
daljše ( opravičene) odsotnosti tekmovalca zaradi višje sile glede o usodi igralca odloča 
vodstvo POS. 

- Rezultati se posodabljajo vsakič, ko organizator prejme izpolnjene zapisnike po e-pošti ( 
fotografijo zapisnika) in se sproti 1 x tedensko vpisujejo v tabelo. Rezultatska tabela za 
vsako regijo in  kategorijo je objavljena na uradni prstometni strani v poimenskem 
zavihku regije & kategorije.   

Prijavnina / igralnina  na igralca = 45 € in vključuje celotno organizacijo & vodenje in 
evidentiranje, pokale, medalje, nagrade itd. Ekipe, društva, ki se prijavljajo tudi v ekipno 
razvrstitev glede na dosežke svojih članov morajo oddati posebno prijavnico in vplačati 
startnino ( 50 - 60€)  glede na kategorijo tekmovanja. 

Vključen  je tudi  zaključek s pogostitvijo za vse igralce + finalno srečanje najboljših 
igralcev vseh kategorij. Prijavnino je potrebno poravnati pred začetkom tekmovanj na 
TRR: SI56 34000 1020748727 

Prejemnik: ŠD balinci-prstomet DŠ: 14365715 

Prijavnino se izjemoma lahko poravna z gotovino pred pričetkom tekmovanj in sicer 
vodjem regionalnih lig na njihovem naslovu ali v skrajnem primeru na sedežu POS! 

Vplačana prijavnina se ne vrača v nobenem primeru.  

Razpisni pogoji so napisani v moški slovnični obliki in v vseh točkah veljajo tudi za 
ženske tekmovalke! 

- Vsi prijavljeni igralci bodo za potrebe medsebojne komunikacije  prejeli kontakte svojih  

nasprotnikov na svoj e-naslov.  

Kljub temu, da gre za srečanja posameznikov vas pozivamo, da igralce, gledalce 
seznanite in se držite ukrepov NIJZ za preprečitev širjenja Covid 19.  

 

Beri naprej > 
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Ob zadostnem številu prijavljenih ekip – društev ( min. 4 ekipe) bomo na podlagi 
rezultatov članov ekip ob koncu prvenstva evidentirali tudi lestvice – razvrstitve ekip. Za 
potrebe ekipnega evidentiranja in razvrščanja je potrebno izpolniti posebno prijavnico, 
katero posreduje vodja ekipe, društva ( podobno kot pretekla leta). To pomeni, da vsak 
posameznik, ki je prijavljen kot član ekipe prispeva svoje rezultate v ekipno razvrstitev. 
Moške ekipe lahko prijavijo največ 6 igralcev od tega v končno razvrstitev ekip štejejo le 
najboljši štirje iz ekipe. Nepopolni ekipi (manj kot 4 igralci) se šteje, da je neuvrščen 
igralec dosegel zadnje mesto v ligi – malus točke, ki se štejejo v skupno kvoto za 
razvrstitev. Pri ženskah velja enako pravilo le da je max število igralk v prijavnici 4, za 
ekipni rezultat pa štejejo tri najboljše. Igralcem, ki jih prijavlja ekipa, društvo v ekipni del 
tekmovanja ni potrebno pošiljati osebne prijavnice za posameznike. Ostali igralci, ki jih 
ekipa ne prijavi kot svoje predstavnike za tekmovanje  še vedno lahko nastopijo na 
tekmovanju v lastni režiji s svojo osebno prijavnico. Željeno je, da tudi posamezniki, ki jih 
ne prijavlja ekipa / društvo vpišejo ime ekipe, ki jo običajno zastopajo. Ob morebitnem 
odstopu katerega od igralcev (višja sila) lahko tako evidentiran igralec nadomesti 
izpraznjeno mesto. V konkurenci 1.liga lahko nastopijo igralci – ekipe, ki so v pretekli 
sezoni nastopali v 1. ligi in pa člani ekip ŠD Ljubno in Marin Kranj, ki so si izborili 
napredovanje v 1.ligo. Ker pa v času prijav poteka tudi prestopni rok (do 18.4.2021) so 
seveda možni prestopi, a le v prijavnicah, kjer se društva prijavljajo tudi za ekipno 
razvrstitev. Ekipe v sezoni 2021 ne glede na rezultate ne bodo imele možnosti 
napredovanja ali izpada iz kategorije, kjer se ekipa trenutno nahaja. Izvedene pa bodo 
vse podelitve tako za ekipne kot seveda za posamezne razvrstitve.  

 

 

Če bodo razmere dopuščale pa bomo ob koncu tekmovanja za nekaj najboljših 
posameznikov vseh regij in kategorij  izvedli posebno tekmovanje najboljših 
posameznikov za prvaka vseh lig. 

 

O morebitnih spornih situacijah razsoja in posreduje vodja posamezne regije oz. 
kategorije. Morebitne težje situacije v presojo in odločanje prevzema vodstvo POS. 

 

Za POS  

Igor Dornik  in Tomaž Travnik 

 

 

 


