
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V SNOOKERJU 2020 

Kdaj?  
Pričetek 20. 9. 2020. Trajanje predvidoma od septembra do decembra 2020, odvisno od 
števila prijav in morebitnih ukrepov NIJZ. 

Kje? 
Biljardnica Kaval, Tacenska 95, Ljubljana. 
Tekmovalni termini: pet. 17:30, sob. - ned. 12:30 in 17:30. 

Rezervna lokacija in termini: 
Morebitne dodatne lokacije za izvedbo državnega prvenstva bodo znane po prijavah. 
Rezervni termin igranja je pon. - čet. 17:30.  
 
Prijave/odjave? 
Prijave najkasneje do petka, 01. 09. 2020, pri izvajalcu tekmovanja na snooker@biljardna-
zveza.si. Aktivni tekmovalci BZS se prijavijo preko svojega kluba, vsi ostali direktno na 
elektronski naslov za prijave. 
 
Prijavnina znaša 30,00 EUR. Rok za plačilo je 7 dni po zaključku prijav. Po tem roku se 
neplačane prijave ne bodo upoštevale. 
 
Naknadne prijave se sprejemajo, do zapolnitve sistema ali pričetka tekmovanja. Odjave niso 
možne po končanem roku za prijave. 
Naknadna prijava (v primeru sprejetja) 40,00 EUR. Rok za plačilo prijavnine je 48 ur po 
obvestilu o sprejetju prijave. 
 
Če tekmovalec zamuja na dvoboj, se nasprotniku za vsake 10 min zamude prišteje 

okvir(frame).  V primeru, da nasprotnik doseže na ta način predvideno število okvirjev za 
zmago, je zamudnik diskvalificiran iz tekmovanja. 
Kazen za diskvalifikacijo na dvoboju se kaznuje z izgubo in globo 50,00 EUR (razen v primeru 
višje sile, za katero je potrebno uradno dokazilo), v nobenem primeru pa ne zadrži 
obveznosti plačila prijavnine. 
(V primeru prepovedi in dodatnih ukrepov zaradi COVID-19, se bo tekmovanje prekinilo in 
nadaljevalo takoj, ko se bo mogoče, novi urniki pa bodo objavljeni naknadno). 
 
PRAVICA DO NASTOPA: 
Vsi državljani Republike Slovenije. Tekmovalna licenca ni potrebna.     
 
SISTEM TEKMOVANJA: 
Predviden je sistem enojne eliminacije in je razdeljen na kvalifikacijski in finalni del. Zaradi 
zagotavljanja kakovosti izvedbe prvenstva se lahko sistem izjemoma prilagodi glede na 
število prijavljenih igralcev.  
 
Vsi prijavljeni tekmovalci bodo do 20. 09. 2020 preko klubov ali direktno obveščeni in 
seznanjeni z urnikom dvobojev 
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Nosilci bodo postavljeni glede na rezultate DP2019 v finalni del, v primeru premalo 
prijavljenih nosilcev pa bodo prosta mesta za kvalifikante. 
Termini dvobojev polfinala in finala se ne bodo prekrivali z državnimi prvenstvi v biljardu, ki 
bodo na dan  20.09.2020 potrjena na koledarju BZS.  

Dvoboji bodo potekali v Biljardnici Kaval. 

Ostali termini dvobojev pa se lahko prekrivajo. Organizator si pridružuje pravico do 
spremembe termina in lokacije. 

Objavljeni bodo termini in morebitne rezervne lokacije dvobojev, urniki bodo prilagojeni na 
ta termin, kar pomeni, da je takrat za dvoboj rezervirana miza na lokaciji in je na voljo 
brezplačno. 

Tekmovalca pa lahko svoj dvoboj prestavita (v okviru predvidenih datumov) ter izbiro 
javita po elektronski pošti organizatorju na naslov snooker@biljardna-zveza.si vsaj 7 dni 
pred pričetkom dvoboja. Tekmovalca morata v tem primeru za rezervacijo mize poskrbeti 
sama. 

Za tekmovanje izven predvidenih tekmovalnih terminov lahko biljardnica zaračuna oddajo 
mize tekmovalcema za čas dvoboja.  

Organizator si pridržuje pravico do spremembe terminov dvobojev s predhodnim 
obvestilom tekmovalcem vsaj 7 dni pred predvidenim dvobojem, ali krajšim rokom s 
soglasjem obeh tekmovalcev. 

Deli tekmovanja: 

 Začetni deli tekmovanj: BEST OF 5 

 Četrtfinale: BEST OF 7 

 Polfinale: BEST OF 7 

 Finale: BEST OF 9 

Dvoboj se beleži na zapisnik, ki bo z navodili poslan vsem sodelujočim klubom in 
tekmovalcem. Zapisnik se lahko poslika in pošlje na snooker@biljardna-zveza.si. 
 
Za dvoboj sodnik ni potreben. V tem primeru je sodnik nasprotnik. V kolikor bo to mogoče, 
bo sodnik prisoten v finalu in polfinalu. 
O vračanju krogel odloča sodnik po navodilih organizatorja. Če sodnika ni, se krogla ne 
vrača. 
 

Tekmovalca lahko sojenje zaupata tretji osebi, za katero se skupaj dogovorita, v tem primeru 

je ta oseba sodnik od začetka do konca dvoboja in tekmovalca morata spoštovati njegove 

odločitve kot dokončne. 

 
Vsi dvoboji, razen finala, polfinala in četrtfinala, se lahko igrajo kadarkoli pred predvidenim 
datumom zaključka dela tekmovanja, ne glede na razpisan urnik, ki bo objavljen za vsak del 
posebej po zaključku prijav. 
 
OBLAČILNI PREDPIS 

 Finale in polfinale 

mailto:snooker@biljardna-zveza.si
mailto:snooker@biljardna-zveza.si


Elegantne temne hlače, srajca ali polo majica, temni elegantni čevlji. Odstopanja niso 
dopustna razen z vnaprejšnjim dovoljenjem organizatorja. 

 Drugi deli tekmovanj  
Enobarvne temne hlače, enobarvna majica brez izreza, temni čevlji. Manjša 
odstopanja so dovoljena. 

 
Nedovoljena oblačila: majice brez rokavov, kratke hlače, kavbojke z neti, natikači, športni 
copati ipd. Organizator lahko ta seznam utemeljeno razširi med tekmovanjem, če se izkaže, 
da je to potrebno. 
 
 


