
Pravila o tekmovanjih 2021/22  - spremembe 

3. člen 

Dečki U-14 so igralci, ki so dopolnili starost 8 let in v letu tekmovanja dopolnijo starost 14 let.  

Mladinci U-18 so igralci, ki so v letu tekmovanja dopolnili starost 14 let in v letu tekmovanja dopolnijo starost 

18 let.  

…………….. 

Sprememba:  (sklep IO BZS  7. 5. 2021)  

Dečki U-14 so igralci, ki so dopolnili 8 let in v letu pričetka ligaškega tekmovanja dopolnijo starost 14 let.  

Mladinci U-18 so igralci, ki so dopolnili 14 let in v letu pričetka ligaškega tekmovanja dopolnijo starost 18 let.  

…………….. 

 

4. člen 

………   6. odstavek: 

V balinarskih dvoranah je za tekmovanje dovoljena najnižja temperatura 14 stopinj C. Na ogrevanih igriščih 

mora biti obešen termometer za merjenje temperature na mestu, kjer ni direktnega ogrevanja prostora. Če je 

temperatura nižja, sodnik določi čas kasnejšega pričetka tekme 

……. 

Sprememba:    

……  

V balinarskih dvoranah je za tekmovanje dovoljena najnižja temperatura 14 stopinj C. Na ogrevanih igriščih 

mora biti obešen termometer za merjenje temperature na mestu, kjer ni direktnega ogrevanja prostora 

Če ob začetku tekme v dvorani ni najmanj vsaj 14 stopinj C, sodnik določi čas kasnejšega pričetka tekme, ki 

ne sme biti daljši od 30 min. V primeru, da tudi po 30 minutah v dvorani ni 14 stopinj C, se tekma ne odigra 

(domača ekipa tekmo izgubi). 

……. 

 

13. člen 

Na državnih prvenstvih imajo pravico nastopa vsi pravilno registrirani igralci. Igralci lahko nastopajo le v svojih 

starostnih kategorijah. Na državnih prvenstvih v Sloveniji lahko nastopijo tudi državljani RS, ki nastopajo za 

tuje klube. Državnega prvenstva v igri dvojic in štafetnem zbijanju se lahko udeležita igralca, ki v tujini 

nastopata v istem klubu. (SKLEP IO 9.9.2020) 

Sprememba:    

Na državnih prvenstvih imajo pravico nastopa vsi pravilno registrirani igralci, ki so državljani Republike 

Slovenije. Igralci lahko nastopajo le v svojih starostnih kategorijah.  

Na državnih prvenstvih v Sloveniji lahko nastopijo tudi državljani RS, ki nastopajo za klube v tujini. Državnih 

prvenstev v igri dvojic in štafetnem zbijanju se lahko udeležita igralca, ki v tujini nastopata v istem klubu. 

Mladinke nastopajo na DP v kategoriji članic. Ob zadostnem številu prijavljenih mladink, se DP v disciplinah 
posamezno, hitrostno in natančno zbijanje izpeljejo za mladinke ločeno v istem terminu kot za članice. 



23. člen 

…….. 

Igralni čas:  

➢ V disciplinah posamezno in dvojice je igralni čas 90 minut, oziroma do 13 točk.  

➢ V kategoriji mladinci U-18 in članic se lahko igralni čas skrajša, vendar le v okviru MTP (minimalno 60 

minut).  

➢ V kategoriji dečki U-14 se lahko igralni čas skrajša na 45 minut.   

Sprememba:    

…….. 

Igralni čas:  

➢ V disciplinah posamezno in dvojice je igralni čas 90 minut, oziroma do 13 točk.  

➢ V kategorijah dečki U-14, mladinci U-18 in kategoriji članic se lahko igralni čas skrajša, vendar le v okviru 

MTP (minimalno 60 minut).  

➢ V kategoriji dečki U-14 se lahko igralni čas skrajša na 45 minut.   

 

24. člen 

Na prvenstvu dvojic v kategoriji članov in članic nastopata dva igralca – igralki.  

V kategoriji dečki U-14 in mladinci U-18 dvojico lahko sestavljajo trije igralci (dovoljena je menjava igralcev).  
Na finalu državnega prvenstva dvojic je izjemoma dovoljena zamenjava enega igralca ekipe, (ki je igral v 
polfinalu 16 ekip), v primeru dokumentirane opravičene odsotnosti igralca na primer iz zdravstvenih razlogov.  

Sprememba:    

Na prvenstvu dvojic v kategoriji članov in članic nastopata dva igralca – igralki.  

V kategoriji dečki U-14 in mladinci U-18 dvojico lahko sestavljajo trije igralci (dovoljena je menjava igralcev).  
Na finalu državnega prvenstva dvojic je izjemoma dovoljena zamenjava enega igralca ekipe, (ki je igral v 
polfinalu 16 ekip), v primeru dokumentirane opravičene odsotnosti igralca na primer iz zdravstvenih razlogov.  

 
45. člen 

Prvo uvrščena ekipa na posameznem državnem tekmovanju prejme pokal.  

V tekmovanju članov v super ligi, članic, mladincev U-18 in dečkov U-14 prejmejo igralci/igralke prvih treh 

uvrščenih ekip medalje BZS in sicer v številu najvišje dovoljenega števila prijavljenih igralcev za posamezno 

tekmo + 1.   

Ekipe dečkov U-14, ki so uvrščene od 4. mesta dalje, prejmejo pisna priznanja.  

Sprememba:    

Prvo uvrščena ekipa na posameznem državnem tekmovanju prejme pokal.  

V tekmovanju članov v super ligi, članic in mladincev U-18 prejmejo igralci/igralke prvih treh uvrščenih ekip 

medalje BZS in sicer v številu najvišje dovoljenega števila prijavljenih igralcev za posamezno tekmo + 1.   

V tekmovanju dečkov U-14 prejmejo igralci in igralke prvih štirih uvrščenih ekip medalje BZS, ekipe, ki so 

uvrščene od 4. mesta dalje, pa prejmejo pisna priznanja. 

 

 

 

 



46. člen 

Ligaško tekmovanje se igra po dvokrožnem tekmovalnem sistemu. V prvi polovici koledarskega leta se 

nadaljuje drugi del ligaškega tekmovanja za tekočo tekmovalno sezono, v drugi polovici koledarskega leta pa 

se že prične tekmovanje za naslednjo tekmovalno sezono v vseh državnih ligah. 

……… 

Sprememba:    

Ligaško tekmovanje se igra po dvokrožnem tekmovalnem sistemu. V prvi polovici koledarskega leta se 

nadaljuje drugi del ligaškega tekmovanja za tekočo tekmovalno sezono, v drugi polovici koledarskega leta pa 

se že prične tekmovanje za naslednjo tekmovalno sezono v vseh državnih ligah. 

……………….. 

 

48. člen 

Prijava igralcev na tekmovanje.   

➢ Vsaka ekipa lahko prijavi za posamezno tekmo najmanj 8 in največ 11 igralcev. Ob začetku tekmovanja 

mora biti prisotnih najmanj toliko igralcev kolikor jih je potrebnih za prve  igre v tekmi,   

➢ Za druge igre v tekmi mora imeti ekipa na razpolago toliko igralcev kolikor jih je potrebnih za druge igre 

tj. 8 (osem), v primeru, da ekipa za druge igre nima na razpolago dovolj igralcev, vse druge igre zgubi z   

rezultatom 6 : 0 (38. člen Pravilnika o tekmovanjih),  

➢ Igralci, ki so vpisani v sodniškem poročilu za druge igre morajo le-te odigrati. Če jih ne odigrajo, izgubijo 

igro z rezultatom 6 : 0 (38. člen Pravilnika o tekmovanjih).   

➢ Vodja ekipe prijavi igralce za tekmo in posamezne igre na obrazcu » Prijava za tekmovanje «.  

➢  …… 

Sprememba:    

Prijava igralcev na tekmovanje.  

 Vsaka ekipa lahko prijavi za posamezno tekmo najmanj 7 in največ 11 igralcev. Ob začetku tekmovanja 

mora biti prisotnih najmanj toliko igralcev kolikor jih je potrebnih za prve  igre v tekmi,  

 Za druge igre v tekmi mora imeti ekipa na razpolago toliko igralcev kolikor jih je potrebnih za druge igre 

tj. 7 (sedem), v primeru, da ekipa za druge igre nima na razpolago dovolj igralcev, vse druge igre zgubi 

z rezultatom 6 : 0 (38. člen Pravilnika o tekmovanjih), 

 Igralci, ki so vpisani v sodniškem poročilu za druge igre morajo le-te odigrati. Če jih ne odigrajo, izgubijo 

igro z rezultatom 6 : 0 (38. člen Pravilnika o tekmovanjih), prav tako se vsem igralcem, ki so vpisani v 

zapisniku (sodniškem poročilu) za zadnje igre prvenstvenih tekem in teh iger ne odigrajo, dodeli rumen 

karton tudi, če je tekma že odločena (4. člen Pravil o kaznovanju igralcev z rumenim in rdečim kartonom).  

 Vodja ekipe prijavi igralce za tekmo in posamezne igre na obrazcu » Prijava za tekmovanje «. 

  ….. 

 

 

 

 

 



50. člen 

Ogrevanje igralcev za tekmo prične največ 30 minut pred določenim časom za pričetek tekme in traja 15 minut.  

Ogrevanje igralcev za prve igre prične po opravljenem žrebu  igralnih stez za posamezne igre na določeni 

igralni stezi in traja 10 minut pred določenim časom za otvoritev tekme.  

Ogrevanje se opravlja s številom krogel, predpisanih za posamezno igro. Igralci, ki za prve igre niso prijavljeni 

se lahko ogrevajo na igriščih, kjer se bodo igrale kolektivne igre. 

V igrah hitrostno in štafetno zbijanje je dovoljeno ogrevanje v trajanju 3 minut, v igrah natančno zbijanje pa z 

8 kroglami. 

Takoj po končanem štafetnem zbijanju (ugotovljenem rezultatu) se do pričetka drugih iger določi 15 min (5 min 

+ 10 min). V tem času je potrebno pripraviti igrišče, opraviti prijavo in žreb za zadnje igre. Ogrevanje se opravlja 

s številom krogel, predpisanih za posamezno igro. Igralci, ki za druge igre niso prijavljeni se lahko ogrevajo na 

igriščih, kjer se bodo igrale kolektivne igre. 

Sprememba:    

Ogrevanje igralcev za tekmo prične največ 30 minut pred določenim časom za pričetek tekme in traja 15 minut. 

V tem času je potrebno opraviti prijavo in žreb za prve igre.  

Ogrevanje igralcev za prve igre prične po opravljenem žrebu  igralnih stez za posamezne igre na določeni 

igralni stezi in traja 10 minut pred določenim časom za otvoritev tekme.   

Ogrevanje igralcev za prve igre se izvaja na izžrebanih igriščih in traja 10 min pred določenim časom za 

otvoritev tekme. 

Ogrevanje se opravi s številom krogel, predpisanih za posamezno igro. Igralci, ki za prve igre niso prijavljeni 
se lahko ogrevajo na igriščih, kjer se bodo igrale kolektivne igre.  

V igrah hitrostno in štafetno zbijanje je dovoljeno ogrevanje v trajanju 3 minut, v igrah natančno zbijanje pa z 
8 kroglami.  

Takoj po končanem štafetnem zbijanju (ugotovljenem rezultatu) se do pričetka drugih iger določi 15 min.  

V tem času je potrebno pripraviti igrišče, opraviti prijavo in žreb za zadnje igre ter izvesti ogrevanje, ki se lahko 
prične takoj po pripravi igrišč in opravljen žrebu, ter traja  najmanj 5 minut. 

Ogrevanje se opravlja s številom krogel, predpisanih za posamezno igro. Igralci, ki za druge igre niso prijavljeni 
se lahko ogrevajo na igriščih, kjer se bodo igrale kolektivne igre.  

 

58. člen 

Iz posamezne državne lige izpade toliko klubov, da bo liga štela v naslednjem letu 10 članov. 

Obrazložitev: 

Iz super lige izpade zadnja ekipa in se dopolni s prvo uvrščeno ekipo iz 1. lige. V primeru, da prvo uvrščena 

ekipa 1. lige  ne napreduje, se super ligo dopolni z ekipo, ki je bila uvrščena do petega mesta v 1. ligi, če 

nobena od teh ekip ne napreduje, ostane v super ligi zadnja uvrščena ekipa.    

Iz 1. lige izpade zadnja ekipa in se dopolni z zmagovalcem kvalifikacij med prvo uvrščenima ekipama  2. lige 

- vzhod in 2. lige - zahod. V primeru, da nobena prvo uvrščena  ekipa noče odigrati kvalifikacij za vstop v 1. 

ligo, odigrata kvalifikacije drugo uvrščeni ekipi oziroma isto uvrščene ekipe do petega mesta. V primeru 

interesa različno uvrščenih ekip v ligah, v 1. ligo napreduje višje uvrščena. Če nobena od ekip 2. lige nima 

interesa napredovati v 1. ligo, ostane v 1. ligi zadnja uvrščena ekipa.  

Iz 2. lige - vzhod in 2. lige - zahod izpadeta zadnji uvrščeni ekipi in se dopolnita z zmagovalcema kvalifikacij 

prvo uvrščenih ekip OBZ (zmagovalec kvalifikacij OBZ – zahod in zmagovalec kvalifikacij OBZ – vzhod).  



Napredovanje prvaka posamezne lige v višjo državno ligo pa postane resnično šele po podani njegovi izjavi o 

tekmovanju v višji državni ligi v naslednji tekmovalni sezoni!  

SKLEP: Zaradi števila ekip v 1. državni ligi in 2. državni ligi – zahod, ki se je v sezoni 2019/2020, iz 10 (deset) 

povečala na 11 (enajst), se omenjeni državni ligi po končani sezoni 2020/2021, preoblikuje tako, da v sezoni 

2021/2022 v njih ponovno nastopa 10 (deset) ekip.  

Sprememba:  

Super liga v sezoni 2021/2022 šteje devet (9) ekip. Redni del tekmovanja se odigra po dvokrožnem sistemu 

(18 krogov). Prve štiri uvrščene ekipe po rednem delu tj. odigranih 18 krogih, se udeležijo zaključnega turnirja. 

Zadnje uvrščena ekipa izpade v 1. ligo.   

1. liga in 2. liga – vzhod v sezoni 2021/2022 štejeta dvanajst (12) ekip, 2. liga – zahod pa deset (10). Ekipe so 

v posamezni ligi razdeljene v dve skupini (2 skupini po 6 ekip oz. 2 skupini po 5 ekip). Skupini posamezne lige 

se določita z žrebom in sicer se ob upoštevanju vrstnega reda pretekle sezone opravi žreb zaporedno 

uvrščenih ekip (1 in 2, 3 in 4, 5 in 6...) pri tem se ena ekipa uvrsti v skupino A druga pa v skupino B. Ekipa, ki 

izpade, v naslednji sezoni zasede 1. mesto v ligi v katero izpade, medtem ko ekipa, ki napreduje, v naslednji 

sezoni zasede zadnje mesto v ligi v katero napreduje. V primeru, da napreduje oziroma izpade več ekip, se 

za določitev vrstnega reda za sestavo skupin, predhodno opravi žreb.  

Sistem igranja omenjenih lig je razviden spodaj:  

 1. del tekmovanja – v skupinah po 6 ekip, odigra se dvokrožno (10 krogov),  

 2. del tekmovanja, v skupino za napredovanje se uvrstijo prvo tri uvrščene ekipe iz posamezne 

skupine, v skupino za obstanek pa zadnje tri uvrščene ekipe iz posamezne skupine,   

 rezultati oziroma točke iz 1. dela, se prenesejo samo od medsebojnih tekem ekip, ki v 2. delu igrajo  

ali v skupini za napredovanje ali v skupini za obstanek,  

 skupina za napredovanje (dvokrožno 6 krogov, 1a – 1b, 1a – 2b, 1a – 3b, 2a – 1b...), 

 skupina za obstanek (dvokrožno 6 krogov, 4a – 4b, 4a – 5b, 4a – 6b, 5a – 4b...), 

 iz 1. lige 1. uvrščena ekipa napreduje v Super ligo, 

 zadnji dve uvrščeni ekipi v skupini za obstanek (11. in 12. uvrščena ekipa v posamezni ligi) izpadeta 

v 2. ligo, 

 iz 2. lige – zahod in 2. lige – vzhod 1. uvrščeni ekipi napredujeta v 1. ligo,   

 iz 2. lige v OBZ izpade zadnja ekipa (dodatni izpadi iz 1. lige pogojujejo dodatne izpade v OBZ), 

 iz OBZ napreduje v 2. ligo toliko ekip, da se popolni 2. liga (12 ekip),  

 dodatni izpadi iz Super lige (v primeru, da bo v Super ligi manj klubov kot 10),  pogojujejo ustrezno št. 

dodatnih izpadov iz ostalih lig in ne vplivajo na število napredovanj.     

V primeru, da ekipe, ki so bile v posameznih ligah uvrščene na 1. mestu, ne napredujejo v višjo ligo, se višjo 

ligo dopolni z ekipo, ki je bila uvrščena do 5. mesta.   

 

62. člen  (69. in 75. člen) 

iger za super ligo je sledeč:  

➢ trojka, dvojica, posamezno - klasično, igra bližanje in zbijanje v krog - igralni čas 75 minut oziroma do 

13 točk v klasičnih disciplinah in 8 obratov v igri bližanje in zbijanje v krog,   

➢ 2 x hitrostno zbijanje (pozicije 1 - 3) - igralni čas 5 minut, steza 1 in 4,  

➢ 2 x natančno zbijanje - po eno kroglo na posamezno pozicijo, istočasno, steza 2 in 3,  



➢ štafetno zbijanje (poziciji 1 in 3) - igralni čas 5 minut, steza 1 in 4,  

➢ trojka, 2 x dvojica, posamezno - klasično - igralni čas 75 minut oziroma do 13 točk.   

Sprememba:    

iger za super ligo je sledeč:  

➢ trojka, dvojica, posamezno - klasično, igra bližanje in zbijanje v krog - igralni čas 75 minut oziroma do 

13 točk v klasičnih disciplinah in 8 obratov v igri bližanje in zbijanje v krog,   

➢ 2 x hitrostno zbijanje (pozicije 1 - 3) - igralni čas 5 minut, steza 1 in 4,  

➢ 2 x natančno zbijanje - po eno kroglo na posamezno pozicijo, istočasno, steza 2 in 3,  

➢ štafetno zbijanje (poziciji 1 in 3) - igralni čas 5 minut, steza 1 in 4,  

➢ trojka, dvojica, 2 x posamezno - klasično - igralni čas 75 minut oziroma do 13 točk.   

 

67. člen 

Tekme v 1. državni ligi se igrajo ob sobotah s pričetkom ob urah objavljenem v koledarju tekmovanj. 

Sprememba:    

Tekme v 1. državni ligi se igrajo ob sobotah s pričetkom ob urah objavljenem v koledarju tekmovanj. 

Če se kluba ne dogovorita drugače, se zaradi reprezentančnih nastopov prestavljene tekme igrajo ob sredah 

ob 17.00. 

 

71. člen 

Tekmovanje v 2. državni ligi se izvaja v dveh ligah in sicer: 

 2. državna liga - vzhod  

 in 2. državna liga – zahod.  

2. državno ligo – vzhod sestavljajo klubi iz OBZ Dolenjska, OBZ Gorenjska, OBZ Ljubljana, OBZ Maribor in 

OBZ Šaleška in šteje 10 ekip. 

2. državno ligo - zahod sestavljajo klubi iz OBZ Postojna, OBZ Sežana, OBZ Nova Gorica, OBZ Slovenska 

Istra in OBZ Notranjska in šteje 10 ekip. 

Sprememba:    

Tekmovanje v 2. državni ligi se izvaja v dveh ligah in sicer: 

 2. državna liga - vzhod  

 in 2. državna liga – zahod.  

2. državno ligo – vzhod sestavljajo klubi iz OBZ Dolenjska, OBZ Gorenjska, OBZ Ljubljana, OBZ Maribor in 

OBZ Šaleška. in šteje 10 ekip. 

2. državno ligo - zahod sestavljajo klubi iz OBZ Postojna, OBZ Sežana, OBZ Nova Gorica, OBZ Slovenska 

Istra in OBZ Notranjska.  in šteje 10 ekip. 

 



73. člen 

Tekme 2. državne lige – vzhod se praviloma igrajo v petkih, tekme 2. državne lige – zahod pa praviloma v 

sobotah. Začetek tekem se določi v koledarju tekmovanj 

Sprememba:    

Tekme 2. državne lige – vzhod se praviloma igrajo v petkih, tekme 2. državne lige – zahod pa praviloma v 

sobotah. Začetek tekem se določi v koledarju tekmovanj  

Če se kluba ne dogovorita drugače, se zaradi reprezentančnih nastopov prestavljene tekme igrajo ob sredah 

ob 17.00. 

 

77. člen 

…… 

Tekme se v ligaškem tekmovanju članic igrajo ob sobotah s pričetkom ob urah in po razporedu objavljenem v 

koledarju tekmovanj.  

Sprememba:    

…… 

Tekme se v ligaškem tekmovanju članic igrajo ob sobotah s pričetkom ob urah in po razporedu objavljenem v 
koledarju tekmovanj.  

Če se kluba ne dogovorita drugače, se zaradi reprezentančnih nastopov prestavljene tekme igrajo ob sredah 
ob 17.00. 

 

81. člen 

….. 

➢ Takoj po končanem natančnem zbijanju in bližanju (ugotovljenem rezultatu) se do pričetka drugih iger 

določi 15 min (5 min + 10 min). V tem času je potrebno pripraviti igrišče, opraviti prijavo in žreb za zadnje 

igre, ter izvesti ogrevanje. Ogrevanje se opravi s številom krogel, predpisanih za posamezno igro. Igralci, 

ki za druge igre niso prijavljeni se lahko ogrevajo na igriščih, kjer se bodo igrale kolektivne igre.  

….. 

Sprememba:    

…….. 

 Takoj po končanem natančnem zbijanju in bližanju (ugotovljenem rezultatu) se do pričetka drugih iger 

določi 15 min. V tem času je potrebno pripraviti igrišče, opraviti prijavo in žreb za zadnje igre ter izvesti 

ogrevanje, ki se lahko prične takoj po pripravi igrišč in opravljen žrebu in mora  trajati  najmanj 5 minut.  

 

 

 

 

 



II.3. DRŽAVNO TEKMOVANJE mladinci U-18  

Zaradi drugačnega sistema tekmovanj je večina členov spremenjenih v celoti. Odstranjen je tudi razpored iger 

po igriščih v prilogi Pravilom o tekmovanjih. 

84. člen 

Državno ligaško tekmovanje mladincev U-18 se izvaja v enotni 1. državni ligi. Tekmovanje je enokrožno s 

pričetkom jeseni in nadaljevanjem spomladi.  

Po zaključku tekmovanja se izvede zaključni turnir za naslov državnega prvaka, na katerem nastopijo prve 4 

uvrščene ekipe. Prednost pri organizaciji turnirja ima ekipa, ki je bila prva po rednem delu. 

V sezoni 2021/22 v ligi sodeluje 6 ekip. 

Ekipe lahko nastopajo pod imenom Območne balinarske zveze, če ekipo sestavljajo samo člani istega kluba 

pa pod imenom kluba.  

Tekme se v ligaškem tekmovanju U-18 igrajo ob nedeljah ob 10.00 po razporedu objavljenem v koledarju 

tekmovanj.  

Ogrevanje pred prvimi igrami: 20 minut 

Ogrevanje pred drugimi igrami:10 minut 

Ekipa lahko za posamezno tekmo prijavi najmanj 3 igralce in največ 8 igralcev. 

Ekipi U-18 se dovoli, da zanjo nastopa en igralec U-14. Igralec U-14, ki nastopa v ligaškem tekmovanju v 

kategoriji U-18, nastopa na državnih prvenstvih za kategorijo U-14. 

85.  Člen pravilnika 2020/21 se črta 

Ekipe nastopajo pod imenom Območne balinarske zveze. Kadar pa ekipo OBZ sestavljajo samo člani istega 

kluba pa pod imenom OBZ in imenom kluba. 

Ekipa lahko za posamezno tekmo prijavi najmanj 4  in največ 7 igralcev.  

Posamezni igralec lahko odigra v tekmi največ 3 igre.  

85.  člen 

Vsako srečanje se sestoji iz 7. iger. Posamezni igralec lahko odigra v tekmi največ 3 igre.  
 

Razpored iger: 

➢ dvojica, posamezno – klasično – igralni čas 75 minut oziroma do 13 točk 

➢ 2 x igra bližanja in zbijanja v krog - 8 obratov 

➢ hitrostno zbijanje, igralni čas 5 minut 

➢ natančno zbijanje,  

➢ štafetno zbijanje. igralni čas 5 minut 

 

Razpored iger po igriščih: 

 dvojica -  steza 2 

 posamezno –klasično – steza 3 

 igra bližanja in zbijanja v krog  -stezi 2 in 3   



 hitrostno zbijanje, štafeta – steza 2 

 natančno zbijanje – steza 3 

Maksimalna posamezna ekipna zmaga je 14 : 0. Vse igre v posamezni tekmi se točkuje: zmaga 2 točki, 

neodločeno 1 točka, poraz 0 točk. 

Dovoljen je neodločen rezultat v posamezni igri in neodločen končni rezultat tekme. 

Tekme se točkujejo: zmaga 2 točki, neodločeno 1, poraz 0 točk. 

86.  člen 

Sistem ligaškega tekmovanja mladincev sprejme IO BZS. 

Podroben način ligaškega tekmovanja mladincev pripravi s pravili Komisija za mladino in ga objavi po 

opravljeni potrditvi s strani Tekmovalne komisije. 

S pravili  o ligaškem tekmovanju se mora posebej urediti in objaviti: 

 udeležence ligaškega tekmovanja, 

 sistem izvedbe ligaškega tekmovanja, 

 kraj in uro igranja posameznih tekem, 

 določanje vrstnega reda iger v posamezni tekmi, 

 druga vprašanja, potrebna za nemoteno izvedbo tekmovanja. 

 

 

II.4. DRŽAVNO TEKMOVANJE dečki U-14 
 
Zaradi drugačnega sistema tekmovanj je večina členov spremenjenih v celoti. Odstranjen je tudi razpored iger 

po igriščih v prilogi Pravilom o tekmovanjih. 

88 člen 

Državno ligaško tekmovanje dečkov U-14 se izvaja v enotni 1. državni ligi. Tekmovanje je enokrožno s 

pričetkom jeseni in nadaljevanjem spomladi.  

Po zaključku tekmovanja se izvede zaključni turnir za naslov državnega prvaka, na katerem nastopijo prve 4 

uvrščene ekipe. Prednost pri organizaciji turnirja ima ekipa, ki je bila prva po rednem delu. 

 

V sezoni 2021/22 v ligi sodeluje 8 ekip. 

Ekipe lahko nastopajo pod imenom Območne balinarske zveze, če ekipo sestavljajo samo člani istega kluba  

pa pod imenom kluba.  

Tekme se v ligaškem tekmovanju U-18 igrajo ob nedeljah ob 10.00 po razporedu objavljenem v koledarju 

tekmovanj). 

 

Ogrevanje pred prvimi igrami: 20 minut 

Ogrevanje pred drugimi igrami: 10 minut. 

 

Ekipa lahko za posamezno tekmo prijavi najmanj 3 igralce in največ 8 igralcev. 

89.  člen 

Vsako srečanje se sestoji iz 7. iger. Posamezni igralec lahko odigra v tekmi največ 3 igre.  
 



Razpored iger: 

➢ dvojica, posamezno – klasično – igralni čas 60 minut oziroma do 13 točk 

➢  igra bližanja in zbijanja v krog, bližanje v krog - 8 obratov 

➢ hitrostno zbijanje, igralni čas 4 minute (ogrevanje 3 minute) 

➢ natančno zbijanje,  

➢ štafetno zbijanje. igralni čas 4 minute (ogrevanje 3 minute) 

Razpored iger po igriščih: 

 dvojica -  steza 2 

 posamezno –klasično – steza 3 

 igra bližanja in zbijanja v krog -  steza 2  

 bližanje v krog  – steza 3  

 hitrostno zbijanje, štafeta – steza 2 

 natančno zbijanje – steza 3 

Maksimalna posamezna ekipna zmaga je 14 : 0. Vse igre v posamezni tekmi se točkuje: zmaga 2 točki, 

neodločeno 1 točka, poraz 0 točk. 

Dovoljen je neodločen rezultat v posamezni igri in neodločen končni rezultat tekme. 

Tekme se točkujejo: zmaga 2 točki, neodločeno 1, poraz 0 točk. 

90.  člen 

Sistem ligaškega tekmovanja dečkov sprejme IO BZS. 

Podroben način ligaškega tekmovanja pripravi s pravili Komisija za mladino in ga objavi po opravljeni odobritvi 

s strani Tekmovalne komisije. 

S pravili  o ligaškem tekmovanju se mora posebej urediti in objaviti: 

 udeležence ligaškega tekmovanja 

 sistem izvedbe ligaškega tekmovanja 

 kraj in uro igranja posameznih tekem 

 določanje vrstnega reda iger v posamezni tekmi 

 način igranja v igri posamezno - bližanje v krog 

 druga vprašanja, potrebna za nemoteno izvedbo tekmovanja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA PRAVILOM O TEKMOVANJIH: 

PRAVILA – IGRA BLIŽANJA IN ZBIJANJA SKUPINE IGRALCEV - RAZIGRAVANJE  
 
S pravili igranja te igre se predpisuje način izvajanja igre v ligaškem tekmovanju kadar je rezultat tekme 

neodločen, in je predpisano igranje na zmagovalca tekme.  

1. Igrišče  

Igra se igra na igralni stezi 2 in 3. Igralno stezo, na kateri se bo bližalo in zbijalo, izbere vodja ekipe, ki je dobila 

žreb za izbiro igrišča.  

2. Sestava ekip  

Ekipo sestavlja v tekmovanju članov 6 igralcev, od katerih prijavi vodja posamezne ekipe 3 igralce za bližanje 

in 3 igralce za zbijanje. V igri nastopa vsak prijavljeni igralec s po eno kroglo.  

3. Prijava igralcev  

Igralce prijavi vodja posamezne ekipe na predpisanim obrazcu z navedbo igralcev za bližanje in igralcev za 

zbijanje. Vrstni red navedenih igralcev pomeni tudi vrstni red nastopanja v posamezni ekipi.  

4. Ogrevanje igralcev  

Ogrevanje igralcev v tej igri se izvaja z eno kroglo v smeri igranja krogel v trajanju 5 minut.  

5. Način igre  

Igra poteka v dvobojih in vrstnem redu prijavljenih igralcev obeh ekip.  

Igra poteka v dvobojih in vrstnem redu prijavljenih igralcev obeh ekip. Ekipa, ki je dobila žreb, ob izbiri igrišča 

tudi določi s katero disciplino bo pričela tekmovati. Ko prvi prijavljeni igralec ekipe A opravi bližanje (zbijanje) 

nadaljuje z bližanjem (zbijanjem) prvo prijavljen igralec ekipe B. Nato drugo prijavljen  igralec ekipe A, na 

drugem igrišču, opravi zbijanje (bližanje), njemu sledi z zbijanjem (bližanjem) drugo prijavljeni igralec ekipe B 

itd. na tak način igranja do igranja vseh prijavljenih igralcev. 

V času igranja igralca stojijo vsi ostali prijavljeni igralci na sosednji igralni stezi na strani igralne steze, kjer se 

bo pričela izvajati aktivnost igralcev. 

6. Potek igre  

Balin je postavljen na obeh igralnih stezah v sredino kroga, ki se ga označi v sredini velikega pravokotnika 

pred urami za pisanje rezultatov igre. Igralce poziva k igranju sodnik tekme. Igralci bližajo k balinu in zbijajo 

balin. Vsaka pravilno približana krogla in vsak pravilno zadeti balin šteje vedno 1 točko (velja tudi za biberon). 

Za pravilno približano kroglo in pravilno zadet balin veljajo pravila za igro bližanje in zbijanje v krog.  

7. Zmagovalec igre  

Zmagovalec tekme je ekipa, ki doseže po končanih dvobojih igralcev večje število točk. V primeru 

neodločenega rezultata po končani igri se po ponovljenem žrebanju izvaja izmenično igranje v dvobojih 

igralcev vse do prvega zgrešenega meta enega izmed igralcev dvoboja (4. odst. 34. čl. Pravil o tekmovanjih).  

 

V nadaljevanju je predpisani obrazec za izvedbo razigravanja.  

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VELJAVNI DRŽAVNI REKORDI 
 
 natančno zbijanje ženske  

U18: 23 točk  - 24 – od 5.9.2020 – tekma Hrast Kolektor 

Sprememba:    

 natančno zbijanje ženske  

U18: 24 točk  

 


