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KLASIČNI PIKADO – STEEL DART
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SLOVENSKA EKIPNA LIGA TER DRŽAVNI RANG TURNIRJI POSAMEZNO V KLASIČNEM PIKADU
- ODIGRAVALO SE BO OB SOBOTAH, dopoldan ekipna liga, popoldan državni rang posamezno.
- igralo se bo več sobot, koliko je odvisno od prijavljenih ekip (predvidoma 5 ali 6 sobot).
- igralo se bo na različnih lokacijah, organizacija se bo ponudila klubom, ki bodo sodelovali in bodo za
to zainteresirani.
- ženske bodo igrale ekipno ligo če se bodo prijavile vsaj tri (3) ekipe.
- pričetek je predviden konec januarja ali začetka februarja 2020, zaključek pa v začetku septembra
2020 ( julij in avgust - premor).
- izogibali se bomo pokrivanju terminov z državnimi in evropskimi tekmovanji.
- vsak termin se bodo odigrala dva (2) kola ekipne lige in sicer 1. kolo od 9-11 ure, 2. kolo od 11-13
ure. Od 13.-14. ure kosilo. Ob 14 uri pa pričetek državnega rang turnirja posamezno v moški in ženski
konkurenci.
- moška ekipna liga se bo igrala vsak z vsakim po enokrožnem sistemu.
- ZMAGOVALNA EKIPA BO DRŽAVNI EKIPNI PRVAK ZA LETO 2020.
- prijava ekipe bo možna samo preko E-prijavnice, ki bo na spletni strani in facebook strani klasičnega
pikada.
- rok prijave: 20. januar 2020.
- igralci, ki bodo prijavljeni v ekipi in bodo nastopili na državnem rang turnirju posamezno bodo
svoji ekipi na lestvici prinesli dodatne točke (več na internetni strani www.steeldartslovenija.si)
- na državni rang turnir posamezno je prosta prijava, torej se lahko prijavi igralec ali igralka tudi če ne
nastopa v ekipnem tekmovanju, seveda pa mora poravnati letno članarino.
- prijava na državni rang turnir posamezno je možna na dan igranja do 13.30 ure. Kotizacija se vsak
turnir v celoti vrne med osem (8) najboljših (ženske - med štiri).
- igralci, ki imajo s strani disciplinske komisije pikado zveze Slovenije potrjeno časovno prepoved
igranja se ne morejo prijaviti.
- državni rang turnir posamezno se igra ločeno v moški in ženski konkurenci.
PIZS klasični pikado si do pričetka lige pridržuje pravico do sprememb!
PODROBNEJE na: www.steeldartslovenija.si
Informacije na:
E-mail: pizs.klasicnipikado@gmail.com
Facebook: PIZS klasični pikado

Banka: NKBM d.d., TRR: SI56 0451 5000 3401 231, Davčna številka: SI 77546083
Po prvem odstavku 94. člena Zakona o DDV nismo davčni zavezanci za obračun DDV.

