DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENČUR
Gasilska cesta 4
4208 ŠENČUR

Šenčur, 8.5.2018

RAZPIS
PRVENSTVA PZDU GORENJSKE V PRSTOMETU
za ţenske in moške ekipe

ORGANIZATOR: Društvo upokojencev Šenčur
ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA: četrtek, 14. junij 2018 od 8,30 ure dalje na igrišču
športnega parka ŠD Šenčur,

košarkarsko igrišče (12 igralnih polj). V primeru slabega

vremena bo tekmovanje v torek, 26.6.2018.
PROPOZICIJE:
 tekmovanje bo potekalo po pravilih PZS, ZDUS in PZDU (pravila PZS si lahko pogledate
na http://www.prstomet.si);
 tekmuje se posebej v ţenski in moški kategoriji (moška ekipa je lahko mešana);
 ekipo sestavljajo trije tekmovalci + rezerva,oziroma dve tekmovalki + rezerva (rezerva
lahko vstopi le na začetku posameznega dvoboja);
 vsako društvo lahko prijavi eno ekipo v vsaki kategoriji;
 za ekipni rezultat se šteje najboljša moška in ţenska ekipa posameznega društva.

Sistem tekmovanja MOŠKI:
 vnaprej postavljeno tabelo sistema tekmovanja 16 ekip
 lanskoletne prve štiri ekipe so nosilke (1. mesto poz. 1, 2 .mesto poz. 16, 3 .mesto poz 9,
4. mesto poz. 8)
 ostale ekipe se ţrebajo






nad 16 prijavljenih ekip igrajo kvalifikacije za vstop med 16 ekip
8 zmagovalnih ekip prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 1 do 8
8 poraţenih ekip prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 9 do 16
v vsakem dvoboju ekip se igra štiri tekme: tri igre posameznikov po predhodni prijavi in
ena v paru po naknadni prijavi (torej je rezultat lahko 4:0, 3:1, 2:2), v slučaju
neodločenega rezultata se upoštevajo doseţene točke ploščkov.

Sistem tekmovanja ŽENSKE:
 vnaprej postavljeno tabelo sistema tekmovanja 8 ekip
 lanskoletne prve štiri ekipe so nosilke (1. mesto poz 1, 2. mesto poz. 8, 3. mesto poz. 5, 4.
mesto poz. 4)
 ostale ekipe se ţrebajo
 nad 8 prijavljenih ekip igrajo kvalifikacije za med 8
 4 zmagovalne ekipe prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 1 do 4
 4 poraţene ekipe prvega kroga igrajo po sistemu izpadanja za mesta od 5 do 8
 v vsakem dvoboju ekip se igra tri tekme: dve igre posameznic po prijavi in ena v paru po
naknadni prijavi (torej je rezultat lahko 3:0, 2:1, ) .

PRIZNANJA:
Prve tri ekipe v ţenski in moški konkurenci prejmejo pokal. Igralci prvih treh ekip prejmejo
medalje. Najboljša ekipa v seštevku (moška + ţenska ekipa) prejme prehodni pokal PZDU
Gorenjske.
PRIJAVE in INFORMACIJE:

Prijave na priloţeni prijavnici pošljite na e-naslov: dusencur@t-2.net ali po pošti na naslov:
DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENČUR , Gasilska cesta 4, 4208 ŠENČUR do četrtka, 7. junija 2018,

kasnejših prijav ne bomo upoštevali;
Prijavnino 13 € na tekmovalca vplačate na TRR: Društvo upokojencev Šenčur, Gasilska cesta
4, Šenčur št.: SI56 070000000110282, namen plačila: prijavnina prstomet 2018; koda
namena OTHR; referenca: 00 2018 (s seboj prinesite kopijo potrdila);
Vse vodje ekip opozarjamo na sklep komisije, da mora organizator pred tekmovanjem
preveriti podatke nastopajočih, zato mora vodja ekipe ob prijavi predložiti članske
izkaznice nastopajočih, ki morajo biti potrjene o plačani članarini za leto 2018;
Vsa dodatna pojasnila lahko dobite na tel.: 041 386 906 (Anica Brezar)

PREDVIDENI URNIK TEKMOVANJA:

do 8,30 Prihod ekip, potrditev prijav
ob 8,30 Ţrebanje skupin in otvoritev tekmovanja
do 9,00 Ogrevanje nastopajočih (ker so uradni igralni
ploščki znamke GITES, bo moţna izposoja ali
nabava po ceni 15 €)
ob 9,00 Pričetek tekmovanja po skupinah
cca 12,00 Konec predtekmovanja po skupinah in odmor za
okrepčilo
cca 13,00 Pričetek tekmovanja za prvo in drugo mesto
ter igra za tretje mesto
Takoj po končanem Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj
tekmovanju

Predsednik DU Šenčur

Vodja tekmovanja:

Ciril Sitar

Anica Brezar

