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LICENCE IN TEKMOVANJA 

SEZONA 2020 

 

 

V sledečem besedilu vam IO BZS predstavlja vse informacije glede licenc in tekmovanj v sezoni 2020. 

 

LICENCE 

- Letna licenca za člane znaša 60 € 

- Letna licenca za članice, mladince in seniorje znaša 30 € 

- Članska licenca za enkratni ligaški nastop znaša 10 € 

- Članska licenca za enkratni nastop na DP znaša 5 € 

- Mladinska, ženska in seniorska licenca za enkratni nastop znaša 5 € 

 

Za redne tekmovalce smo pripravili možnost ugodnega zakupa prijavnin za več tekmovanj. 

Na voljo so sledeči paketi: 

- PAKET (A+DP) za ceno 280 €, ki vključuje letno licenco, prijavnine za vseh 6 tekmovanj 

Zvezne lige A kategorije in prijavnine za vsa 4 Državna prvenstva.  

(vsebuje popust v višini letne licence) 

- PAKET (B+DP) za ceno 220 €, ki vključuje letno licenco, prijavnine za vseh 6 tekmovanj 

Zvezne lige B kategorije in prijavnine za vsa 4 Državna prvenstva.  

(vsebuje popust v višini letne licence) 

- PAKET (C+DP) za ceno 190 €, ki vključuje letno licenco, prijavnine za vseh 6 tekmovanj 

Zvezne lige C kategorije in prijavnine za vsa 4 Državna prvenstva.  

(vsebuje popust v višini letne licence) 

- PAKET (A) za ceno 210 €, ki vključuje letno licenco in prijavnine za vseh 6 tekmovanj 

Zvezne lige A kategorije. (vsebuje popust v višini polovične letne licence) 

- PAKET (B) za ceno 150 €, ki vključuje letno licenco in prijavnine za vseh 6 tekmovanj 

Zvezne lige B kategorije. (vsebuje popust v višini polovične letne licence) 

- PAKET (C) za ceno 120 €, ki vključuje letno licenco in prijavnine za vseh 6 tekmovanj 

Zvezne lige C kategorije. (vsebuje popust v višini polovične letne licence). 

 

TEKMOVANJA 

 

V sezoni 2020 uvajamo tekmovalni sistem deljenih jakosti, za potrebe boljše motivacije večjega kroga 

tekmovalcev. Prav tako uvajamo sistematsko nagrajevanje, ki ne vključuje samo denarne, ampak tudi 

nagrade v obliki prijavnin na turnirje višjega nivoja, s ciljem bolj efektivnega napredovanja. 

 

MLADINSKA LIGA 

- Prijavnina 10 € 

- Tekmovanje po sistemu skupin ali dvojne eliminacije 



Nagrade: 

- Tiskana priznanja 

 

ŽENSKA LIGA 

- Prijavnina 15 € 

- Tekmovanje po sistemu skupin ali dvojne eliminacije 

Nagrade: 

- Medalje za prva 3 mesta 

 

SENIORSKA IN MLADINSKA DRŽAVNA PRVENSTVA 

- Prijavnina 15 € 

- Tekmovanje po sistemu skupin ali dvojne eliminacije 

Nagrade: 

- Medalje za prva 3 mesta 

 

DRŽAVNA PRVENSTVA 

- Prijavnina 25 € 

- Pravica do nastopa za vse licencirane tekmovalce 

- Tekmovanje po sistemu dvojne eliminacije s standardno porazdeljenimi nosilci v prvem krogu 

Nagrade: 

- Medalje za prva 3 mesta 

 

ZVEZNA LIGA C kategorije 

- Prijavnina 15 € 

- Pravice do nastopa: tekmovalci začetniki in mladinci (U-17) – o pravici nastopa odloča direktor 

tekmovanj ob prvi prijavi in velja za celotno sezono 

- Tekmovanje po sistemu skupine ali dvojne eliminacije s standardno porazdeljenimi nosilci v 

prvem krogu 

Nagrade: 

- Tiskana priznanja za prva 3 mesta 

- Najboljših 4 tekmovalcev lahko igra na tekmovanju iste serije Zvezne lige B kategorije, brez 

plačila prijavnine 

 

ZVEZNA LIGA B kategorije 

- Prijavnina 20 € 

- Omejitev pravice do nastopa (Top 10 A oz. absolutne lestvice BZS lanskega leta in TBS)* 

- Tekmovanje po sistemu dvojne eliminacije s standardno porazdeljenimi nosilci v prvem krogu 

Nagrade: 

- 1. mesto (65 €), 2. mesto (45 €), 2x3. mesto (25 €) 

- Medalje za prva 3 mesta 

- Najboljših 8 tekmovalcev lahko igra na tekmovanju iste serije Zvezne lige A kategorije, brez 

plačila prijavnine 

- Kranj Open prijavnina (3x) za prve tri na končni matični lestvici tekoče sezone BZS razdeljeno 

po načelu paritete (koristi se v naslednji sezoni in ni prenosljiva) 

 

*na tekmovanje B kategorije se lahko prijavijo vsi licencirani tekmovalci, razen prvih 10 tekmovalcev 

na aktualni lestvici. Tekmovanja se prav tako ne morejo udeležiti vsi tisti tekmovalci, ki so prisotni na 

seznamu TBS (Top Biljardisti Slovenije). 

 



Seznam TBS bo objavljen na internetni strani Biljardne zveze Slovenije in za vpis uporabljajo štirje (4) 

kriteriji: 

- če je tekmovalec bil polfinalist na kateremkoli tekmovanju BZS najvišjega nivoja v času 

zadnjih treh (3) let 

- če je tekmovalec bil finalist na kateremkoli tekmovanju BZS najvišjega nivoja v času zadnjih 

petih (5) let 

- če je tekmovalec bil zmagovalec na kateremkoli tekmovanju BZS najvišjega nivoja v času 

zadnjih desetih (10) let 

- če je tekmovalec bil vsaj trikrat zmagovalec na kateremkoli tekmovanju BZS najvišjega nivoja 

v času zadnjih petnajstih (15) let.  

 

 

ZVEZNA LIGA A kategorije 

- Prijavnina 30 € 

- Pravica do nastopa za vse licencirane tekmovalce 

- Tekmovanje se igra v dveh delih in sicer kvalifikacijski in finalni del. V finalni del (Top 16 ali 

Top 8) je že uvrščenih 8 oz. 4 najboljših prijavljenih nosilcev 

- Od 12 do vključno 24 prijav, se prvi del igra po sistemu dvojne eliminacije, kjer se najboljših 4 

uvrsti med top 8. (Cuescore sist. DEQ 16-Q4 in SE 8) 

- Od 25 do vključno 40 prijav, se prvi del igra po sistemu dvojne eliminacije, kjer se najboljših 8 
uvrsti med top 16. (Cuescore sist. DEQ 32-Q8 in SE 16) 

- - pri 41 ali več prijav, se prvi del igra po sistemu dvojne eliminacije, kjer se najboljših 8 uvrsti 

med top 16.. (Cuescore sist. DEQ 64-Q8 in SE 16) 

Nagrade: 

- 1. mesto (200 €), 2. mesto (130 €), 3. mesto (80 €), 5. mesto (40 €) 

- Pokali za prva 3 mesta 

- Ljubljana Open prijavnina (3x) za prve tri na končni matični lestvici tekoče sezone BZS 

razdeljeno po načelu paritete (koristi se v naslednji sezoni in ni prenosljiva) 

 

EKIPNA PRVENSTVA 

- KLUBSKO ekipno prvenstvo pred pavzo sezone 

- ODPRTO ekipno prvenstvo ob koncu sezone 

 

LESTVICE, NOSILNA MESTA IN ŽREB 

 

Biljardna zveza Slovenije vodi naslednje lestvice: 

 

- lestvica A lige 

- lestvica B lige 

- lestvica C lige 

- lestvica mladinske lige 

- absolutna lestvica (A in B liga združeni) 

 

Nosilci se na tekmovanjih se določijo glede na matično lestvico tekmovanja, razen na tekmovanjih A 

lige in DP, kjer se uporabi absolutna lestvica BZS. 

 

Pravila žreba sledijo pravilom krovne organizacije EPBF (kvalifikantje se naključno požrebajo med 

nosilce izločilne skupine; pri čemer se tekmovalca, ki sta med seboj igrala tekmo WQ, ne smeta srečati 

v prvem krogu skupine izločilnih dvobojev. 

 

 



KOLEDAR SEZONE 2020 

 

OPOMBA: Predstavljen koledar še ni dokončen. 

 
 

 

 

 

 

 



TOČKOVANJE 

 

Zaradi dveh jakostnih razredov ligaških tekmovanj, smo za potrebe enovite lestvice skrbno posodobili 

in uskladili točkovanja zvezne lige, kot tudi državnih prvenstev. (PF: Progresivni Faktor) 

 

Zaradi uvedbe ločenih lestvic se v sezoni 2020 število točk vseh tekmovalcev na lestvici ponastavi na 

0. Sicer pa za vse bodoče sezone, v primeru primerljivega tekmovalnega sistema, velja pravilo zadnjih 

desetih rezultatov (6 ZL + 4 DP), pri čemer se zaključku sezone briše en (1) najslabši rezultat ali en 

(1) ne nastop na tekmovanju. 

 

Za potrebe določitve nosilcev na vseh tekmovanjih prve serije, se upošteva končna lestvica prejšnje 

sezone, na vseh nadaljnjih pa stanje tekočih lestvic. 

 



 

 

TOP BILJARDISTI SLOVENIJE* 

 

 
 

*seznam je še v fazi preverjanja in urejanja 

 

VODENJE TEKMOVANJ 

 

Od vodje tekmovanja se pričakuje, da svoje delo opravi čim bolje glede na vse veljavne pravilnike ter 

navodil direktorja tekmovanj. Zato uvajamo fleksibilno plačilo. 

Osnovni znesek plačila je v višini 50 € in se lahko glede na oceno direktorja tekmovanj ali drugega 

člana IO BZS poveča ali zmanjša za 10 €. 

 



V primeru, da mora vodja tekmovanje na tekmovališče potovati več kot 100 km v eno smer se mu 

prizna pavšalna kilometrina v višini 15 eur. Navedeno velja le v kolikor za tekmovanje ni bilo mogoče 

domačega oz. regijskega sodnika oz. vodje tekmovanja.  

 

IO BZS, zanj Mitja Gradišnik      Ljubljana, 11. 1. 2020 


