
 

 

             Ljubljana, 20.10.2018 
 

LIGAŠKO TEKMOVANJE V SEZONI 2018/19 
 
V letošnji sezoni bo v 1.SBL tekmovalo 6 ekip, ostale ekipe se lahko prijavijo v 4 regionalne lige. 
Glede na vrstni red v lanski sezoni imajo pravico nastopa v 1.SBL naslednje ekipe: 

1. BK BIT 
2. TEM Mirna 
3. Mr. Pet Medvode 
4. BK Branik 
5. BK Olimpija 
6. BK Ljubljana 

 
V primeru, da se posamezna ekipa ne odloči za nastopanje v 1. SBL, bo koordinator lige odločil 
o morebitni nadomestni ekipi iz drugega kluba. 
Ekipe bodo razdeljene v dve skupini in na 1. in 2. tekmovalnem dnevu se vsaka ekipa dvakrat 
pomeri z vsako ekipo (na vsakem tekmovalnem dnevu tako ekipa odigra dva dvoboja). 
3. tekmovalni – finalni dan (play off): odigrajo se polfinale (1A proti 2B, 1B proti 2A), 
zmagovalca polfinala se pomerita za ligaški naslov, poraženca pa odigrata dvoboj za 3. mesto, 
ekipi, ki sta zasedli 3.  pa za končno 5. mesto. Šestouvrščena ekipa izpade v regionalno ligo. 
  
Vsi dvoboji bodo sestavljeni iz 5 tekem – MS, ŽS, MD, ŽD in MIX. Točkovanje je naslednje: zmaga 
5:0 (zmagovalec 3 točke, poraženec 0), zmaga 4:1 in 3:2 (zmagovalec 2 točki, poraženec 1 
točka). 
 
Vsaka ekipa v ligi ima lahko prijavljeno neomejeno število tujih igralcev (iz drugih klubov), 
vendar na enem tekmovalnem dnevu lahko nastopita le 2 tuja igralca.  
 
Organizirane bodo 4 regionalne lige: 
1. Osrednjeslovenska 
2. Koroška 
3. Štajerskopomurska 
4. Dolenskoposavska 
 
V vsaki regiji po tekmovalni sistem določil regionalni koordinator lige. V regionalni ligi ni 
določenih tekmovalnih dni, ekipe se same dogovorijo za termin in lokacijo posameznega 
dvoboja. Vsi zmagovalci regionalnih lig se uvrstijo na finalni dan 1.SBL, kjer odigrajo play-off 
regionalnih lig, zmagovalec pa odigra še dvoboj za uvrstitev v 1.SBL. 
 
 
 
V 1.SBL se bo striktno upošteval  tekmovalni pravilnik. Naj opozorimo na dve točki: 
  



 

 

6.13.3. 
Vse ekipe morajo najmanj 30 minut pred začetkom vsakega dvoboja oddati listo prisotnosti in 
na njej imenovati tudi vodjo ekipe, ki je lahko hkrati tekmovalec. Listo prisotnosti preveri 
vrhovni sodnik. Največ dvakrat v sezoni lahko ekipa nastopi izjemoma s tremi tekmovalci. V 
tem primeru mora vseeno določiti katere dve tekmi bi igral manjkajoči igralec in tako predati 
dve tekmi v korist nasprotne ekipe. Ekipi, ki nima vsaj treh tekmovalcev za začetek dvoboja se 
prepove nastop in registrira rezultat 5:0 v korist nasprotne ekipe. Liste prisotnosti so javne in 
si jih ekipe izmenjajo med seboj.  
 
6.13.7.: 
V primeru, da se posamezna ekipa v sezoni ni prisotna na dveh tekmovalnih dneh se le-to 
izključi iz lige za tekočo sezono. 
 
Predvideni termini 1.SBL lige: 

1. 13.1.2019 (nedelja) (organizator se išče) 
2. 10.3.2019 (nedelja) (BK Brežice) 
3. 12.5.2019 (sobota) (BK BIT) 

 
Kotizacija: 
Kotizacija za 1.SBL ligo znaša 150,00€ na ekipo, ter 100,00€ za vsako naslednjo ekipo iz 
istega kluba. 
Kotizacija za regionalne lige znaša 50,00€ na ekipo. 
 
Prijave za obe ligi in organizacijo tekmovalnih dni v 1.SBL prosim pošljite na 
tadej.seme@gmail.com. BZS organizatorju posameznega tekmovalnega dneva plača 200,00 
EUR za samo organizacijo in strošek vrhovnega sodnika. Rok za prijavo je 7.11.2018. 
 
Nagradni sklad Slovenske badmintonske lige: 
1. mesto 800 EUR (plačilo računa za nakup badmintonske opreme pri članu Ballpoola BZS) 
2. mesto 450 EUR (plačilo računa za nakup badmintonske opreme pri članu Ballpoola BZS) 
3. mesto 250 EUR (plačilo računa za nakup badmintonske opreme pri članu Ballpoola BZS) 
 
Najboljša ekipa v 1. in play-offu regionalnih lig prejme pokal in medalje, drugo in tretjeuvrščena 
pa medalje. 
 
 
Pripravil: 
Tadej Šeme 
Koordinator badmintonske lige 
 
 
                   Tadej Šeme  
              PREDSEDNIK BZS 


