
 

 

            Ljubljana, 28. 11. 2022 
 

LIGAŠKO TEKMOVANJE V SEZONI 2023 
 
V sezoni 2023 bo v 1.SBL in 2. SBL tekmovalo 6 ekip, ostale ekipe se lahko prijavijo v 3. SBL. 
Glede na vrstni red v lanski sezoni imajo pravico nastopa v 1.SBL oz 2. SBL naslednje ekipe: 
 

1. SBL 2. SBL 
1. BK Ljubljana 
2. Mr. Pet Medvode 
3. BK TEM Mirna 
4. Mr. Bit 
5. BK Olimpija 
6. BK Konex 1 

 

1. BK Branik 
2. BK TEM Mirna Junior 
3. BK Branik mladi 
4. BK Medvode 2 
5. BK Konex 2 
6. BK Mladost 

 
 
 
V primeru, da se posamezna ekipa ne odloči za nastopanje v 1. SBL ali 2. SBL, bo koordinator 
lige odločil o morebitni nadomestni ekipi iz drugega kluba. 
Ekipe v 1. SBL in 2.  SBL 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 oz. uvrstitev v 1. SBL, poraženca pa odigrata 
dvoboj za 3. mesto, ekipi, ki sta zasedli 3.  pa za končno 5. mesto. Šesto uvrščena ekipa izpade v 
nižjo 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.  
 
Sistem tekmovanja v 3. SBL bo smiselno določen glede na število prijav. V 3. SBL so ravno tako 
načrtovani trije tekmovalni dnevi (isti termini, kot 1. SBL in 2. SBL), prvouvrščena ekipa pa se 
uvrsti v 2. SBL za naslednjo sezono. 
 
Prestopni rok velja po določilih TP BZS ter traja od konca predtekmovanja, zaključi pa se 7 dni 
pred začetkom finalnega dne. 
 
 
 



 

 

 
V 1.SBL se bo striktno upošteval veljavni tekmovalni pravilnik BZS. 
  
Predvideni termini lige: 

1. 14. 1. 2023 
2. 11. 3. 2023  
3. Bo določen naknadno 

  
Kotizacija: 
Kotizacija za 1.SBL ligo znaša 150,00€ na ekipo, ter 100,00€ za vsako naslednjo ekipo iz 
istega kluba. 
Kotizacija za 2. SBL in 3. SBL znaša 50,00€ na ekipo. 
 
Prijave za obe ligi prosim pošljite na tadej.seme@gmail.com. Rok za prijavo je 28. 12. 2022. 
Prijava naj vključuje ime ekipe in seznam vseh igralcev. V primeru, da igralci v registru BZS 
niso člani kluba za katerega bo igral ligo, v prijavo tudi navedite letnico rojstva in klub za 
katerega je registriran/a. 
 
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. SBL prejme prehodni pokal, vse prve tri uvrščene v vseh ligah pa medalje. 
 
 
Pripravil: 
mag. Tadej Šeme 
Koordinator badmintonske lige BZS 
 
 
                 
 


