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KLASIČNI PIKADO – STEEL DART
Čobčeva ulica 2a
2311 Hoče
pizs.klasicnipikado@gmail.com
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SLOVENSKA LIGA V KLASIČNEM PIKADU (STEEL DART) – EKIPNO
- prijava ekipe bo možna preko E-prijavnice, ki bo na spletni strani in facebook strani klasičnega
pikada.
- rok za prijavo ekipe: 20. januar 2020.
- ekipa se lahko prijavi samo če nastopa za registriran klub ali športno društvo.
- ekipo sestavljajo najmanj štirje (4) igralci, možno je prijaviti največ deset (10) igralcev.
- zmaga ekipa, ki pride prva do deset (10) zmag.
- igralo se bo po zapisniku za elektronski pikado, v primeru rezultata 8:8 ali 9:7 se igrajo dvojice. V
tem primeru vsaka ekipa naredi eno (1) dvojico, ki odločijo tekmo.
- igra se na dve (2) dobljeni igri, prav tako tudi dvojice.
- za zmago 10:7 ali višjo dobo zmagovalec 3 točke, poraženec pa 0 točk.
- za zmago 9:8 dobi zmagovalec 2 točki, poraženec pa 1 točko.
- Tekma se bo igrala na dveh (2) stojalih, sodilo se bo na tablicah.
- vsi igralci so dolžni tudi soditi.
- V primeru istega števila točk na lestvici, zasede višje mesto ekipa, ki je boljša v medsebojni tekmi. V
primeru kroga treh ali večjega števila ekip z istim številom točk ter po medsebojnih tekmah ni
mogoče določiti vrstni red je višje uvrščena ekipa, ki ima boljšo razliko med dobljenimi in izgubljenimi
igrami v vseh tekmah, če je tudi to identično pa je višje uvrščena ekipa, ki je zmagala več iger v vseh
tekmah.
- moška ekipna liga se bo igrala vsak z vsakim po enokrožnem sistemu.
- ZMAGOVALNA EKIPA BO DRŽAVNI EKIPNI PRVAK ZA LETO 2020.
- prijavnina za ekipo znaša 150 eur, letna članarina za igralca pa 20 eur. Plačilo bo možno samo preko
nakazila pred pričetkom lige.
- vsak igralec, ki bo prijavljen v ekipi in bo sodeloval tudi na posameznem rang turnirju, ki bo
popoldan po končani ekipni ligi bo prinesel ekipi dodatne 0,5 točke neglede na rezultat. To bo
veljalo za največ štiri (4) igralce, tudi če jih igra pet (5) ali več od ekipe. Torej če sodelujejo od ekipe
najmanj štirje (4) igralci ali več na popoldanskem posameznem rang turnirju dobi ekipa na lestvici
dodatni dve (2) točki, če sodelujejo trije (3) dobi ekipa dodatnih 1,5 točke, če dva (2) dobi ekipa 1
točko, če pa en (1) pa dobi ekipa dodatnih 0,5 točke. Vse to velja seveda za vsak termin posebej.
- VELJA KODEKS OBLAČENJA ZA EKIPNO IN POSAMEZNO TEKMOVANJE – temne hlače, srajca ali
majica z ovratnikom ter temni čevlji. V nasprotnem primeru igralec ne bo mogel nastopiti.
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