TEKMOVALNE PROPOZICIJE BOROVNIŠKE LIGE
ZA SEZONO 2022/23
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1. SPLOŠNO
Tekmovalne propozicije urejajo potek tekmovanja Borovniške Floorball Lige, ki jo organizira
in izvaja floorball sekcija TVD Partizan Borovnica (v nadaljevanju: organizator).
Vsaka ekipa, ki igra v Borovniški Floorball Ligi, sprejema te tekmovalne propozicije in se
obvezuje odgovorno ravnati v skladu z njihovo vsebino ter v skladu s športnim fair-playem.
Tekmovalne propozicije potrdi IO FBC Borovnica.

2. VODSTVO TEKMOVANJA
Tekmovanje vodi vodja tekmovanja, katerega določi organizator. Vodja tekmovanja skrbi za
pripravo tekmovalnega koledarja, delegiranje sodnikov in obveščanje ekip v času tekmovanja.
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3. POTEK TEKMOVANJA
Vse tekme se igrajo v skladu z veljavnimi pravili, objavljenimi na strani
http://www.fbcborovnica.net. V primerih, ki jih ta pravila ne določajo, se upošteva Pravila igre
FZS.
Vodstvo tekmovanja, pred vsako tekmovalno sezono, objavi razpis s pogoji tekmovanja, ki se
kasneje prilagodijo na podlagi števila prijavljenih ekip.

3.1 Prijava na tekmovanje
K tekmovanju se ekipe prijavijo v roku in na način, ki je objavljen v razpisu.
Nove igralce se lahko prijavi od začetka sezone do zadnjega kroga rednega dela. V končnici ni
mogoča prijava novih igralcev.
V končnici lahko sodelujejo le igralci, ki so v rednem delu odigrali vsaj eno tekmo.
Prestopni rok traja do 31.01.2023. V tem času lahko ekipe ali posamezniki naslovijo prošnjo
organizatorju, ki nato nastalo situacijo obravnava. Igralec lahko v eni sezoni prestopi le enkrat.
Višina prijavnine za tekmovanje je določena s strani organizatorja in znaša 130,00 EUR na
ekipo in mora biti poravnana do začetka prve tekme v sezoni. V primeru, da prijavnina do prve
tekme ni poravnana, se le-ta zviša za 10,00 € za vsako tekmo zamude (npr. če ekipa prijavnino
poravna pred tretjo tekmo, znaša prijavnina 150,00 €). Ko ekipa doseže »dolg« 160,00 €, se jo
suspendira iz tekmovanja do plačila prijavnine, za ta čas pa se vse tekme ekipe registrirajo z
rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo.
Ekipa med potekom tekmovanja lahko do konca rednega dela, brez doplačila registrira dodatne
igralce. Do konca prestopnega roka igralec ali igralka lahko prestopi v drugo ekipo, po
končanem prestopnem roku pa v primeru izstopa iz ekipe ne more več tekmovati v tekoči
sezoni.

3.2 Igralci
V Borovniški ligi lahko nastopajo vsi, ki to želijo. Vsi igralci, mlajši od 16 let, morajo pred
začetkom tekmovanja vodji Borovniške lige dostaviti pisno (lahko tudi skenirano) potrdilo o
strinjanju staršev ali zakonitih zastopnikov.
V primeru, da je tekmovalec v Borovniški Ligi hkrati tudi član floorball sekcije TVD Partizan,
mora le-ta imeti poravnane vse dolžnosti do organizatorja, sicer organizator zadrži pravico, da
tekmovalca suspendira iz tekmovanja do poravnave dolgov.

3.3 Koledar in kraj tekmovanja
Tekmovanje poteka v obliki rednega dela sezone ter končnice, vse tekme pa so odigrane v
telovadnici OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.
Število tekem je odvisno od števila prijavljenih ekip.
Koledar tekmovanja določi organizator.
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Razpored tekem za prvi del določi organizator, ki ga opravi najpozneje 5 dni pred pričetkom
tekmovanja. Razpored za celotno sezono se objavi tekom prvega dela tekmovanja.

3.3 Neodigrana, prekinjena ali preložena tekma
Če ekipa na tekmo ne more priti, je dolžna obvestiti nasprotnike in vodjo tekmovanja. To je
potrebno storiti najkasneje 2 dni prej (tj. sreda do 21:00).
Tekma se lahko prestavi le, če se s tem strinja tudi nasprotna ekipa in to dopušča razpored lige.
Če se tekma ne odigra po igralnem razporedu zaradi odsotnosti ene izmed ekip in to ni do roka
in po pravilih iz 2. odstavka tega člena sporočeno vodstvu lige, se tekma registrira z rezultatom
5 : 0 v dobro ekipe, ki je bila navzoča. Hkrati se ekipi, zaradi katere tekma ni bila odigrana, na
skupni lestvici odvzame 1 točka. V primeru, da ekipa svojo neprisotnost sporoči kot velevajo
ta pravila, se točka ne odvzame, tekma pa se registrira z rezultatom 5 : 0 v dobro nasprotnika.
Ekipa, ki trikrat ne pride na tekmo in o tem ne obvesti nasprotnike in vodjo tekmovanja, se iz
tekmovanja izključi ter obravnava na disciplinski komisiji po pravilih iz teh propozicij.
Če se tekma v končnici ne odigra po igralnem razporedu zaradi odsotnosti ene izmed ekip, je
skupni zmagovalec dvoboja ekipa, ki ni kršila pravil. V kolikor je kršitev izvedena na prvi
tekmi, druga tekma ni odigrana. V kolikor je kršitev izvedena na drugi tekmi, je rezultat prve
tekme nerelevanten za skupnega zmagovalca dvoboja. V vsakem primeru pa se ekipa, ki je
kršila pravila, obravnava na disciplinski komisiji po pravilih iz teh propozicij.
Če je bila tekma prekinjena zaradi večje okvare tehnične opreme ali višje sile, se tekma preloži.
V obeh primerih o tem odloča organizator.

3.4 Točkovanje
Ekipa za zmago prejme 2 točki, za neodločen izid 1 točko, za poraz 0 točk.
V končnici neodločen izid ni možen, zato se po izteku rednega dela tekme odigra 5-minutni
podaljšek do prvega zadetka.
Če tudi po izteku podaljška rezultat ni spremenjen, so na vrsti 3 kazenski streli. V primeru, da
sta ekipi izenačeni tudi po treh kazenskih strelih, se izvajajo posamične serije kazenskih strelov.

4. TEKMOVALNI SISTEM BL
Tekmovanje je razdeljeno na dva dela. V prvem delu (redni del) se ekipe pomerijo vsaka z
vsako. V drugem delu (končnica) pa se uvrščene ekipe med seboj pomerijo po izločilnem
sistemu. Organizator sistem tekmovanja prilagaja številu prijavljenih ekip.
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4.1 Redni del
Ekipe se bodo pomerile vsaka z vsako po dvokrožnem ligaškem sistemu (format bo določen na
podlagi prijavljenih ekip). Končna razvrstitev bo odvisna od razmerja zmag in porazov, ki ga
bo dosegla posamezna ekipa.
Če imata po tej razvrstitvi dve ekipi enako razmerje zmag in porazov, se njuna razvrstitev določi
glede na izid medsebojne tekme.
Če pride do enakega števila točk pri treh moštvih, o razvrstitvi odloča gol razlika. Pri določanju
gol razlike se upoštevajo le medsebojne tekme. Če tudi v tem primeru ekip ni mogoče razvrstiti,
se upošteva gol razlika vseh odigranih tekem.
Če tudi po teh postopkih ni mogoče določiti razvrstitve, potem razvrstitev določimo na podlagi
števila doseženih zadetkov.
Če so ekipe še vedno izenačene, o razvrstitvi odloča žreb. Metodo žreba določi organizator.

4.2 Končnica
Končnica, ki bo določila končno lestvico, bo odigrana po principu izpadanja v obliki četrtfinala
ali polfinala (format končnice bo znan naknadno, odvisno od prijavljenih ekip). V končnici so
ekipe lahko sestavljene le iz igralcev, ki so v rednem delu za to ekipo odigrali vsaj 1 tekmo.

5. EKIPE IN DRUGE URADNE OSEBE
5.1 Ekipa
Ekipa ima lahko istočasno prijavljenih maksimalno 10 igralcev.
Ekipa mora biti na prizorišču tekme vsaj 5 minut pred tekmo. V primeru, da 10 minut po
delegiranem začetku tekme ena od ekip še vedno ni navzoča, ekipa, katera ni kršila pravila,
zmaga z rezultatom 5:0.
Ekipi, ki igrata prvo tekmo kroga (19.00), morata biti navzoči vsaj ob 18.50 in pripraviti ogrado
in zapisnikarsko mizo.
Ekipi, ki igrata zadnjo tekmo kroga, morata ogrado in zapisnikarsko mizo pospraviti.
Ekipe so dolžne upoštevati pravila fair playa in se do nasprotnikov, sodnikov in zapisnikarjev
obnašati primerno. Neprimerno obnašanje bo kaznovano v skladu s pravili igre.

5.2 Kapetan ekipe
Vsaka ekipa ima kapetana ekipe, ki edini sodeluje z sodniki in lahko poda na koncu tekme
pritožbo. Kapetan mora bit določen v vsaki ekipi, ima pa tudi funkcijo kontaktne osebe.

6. SODNIKI IN ZAPISNIKARJI
Sodnike za posamezne tekme delegira organizator. Za vsako tekmo sta delegirana 2 sodnika.
Na vsaki tekmi morata biti prisotna tudi zapisnikar in časomerilec. Na podlagi izkušenj
delegiranje za ti dve poziciji do sedaj ni bilo potrebno.
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Sodniki in zapisnikarji morajo biti na prizorišču najmanj 5 minut pred tekmo.

7. DISCIPLINSKA KOMISIJA
Disciplinsko komisijo izvoli IO FBC Borovnica za dobo enega leta in jo sestavljajo trije člani.
Med seboj izvolijo predsednika. Sklepi komisije so veljavni, če zanj glasujeta vsaj dva člana.
Disciplinska komisija obravnava kršitve, katere so se dogodile pred, med ali po tekmah BL.
Sodnika posamezne tekme ob večji kršitvi predlagata kazen za posameznega igralca disciplinski
komisiji in obrazložita samo dejanje.
Disciplinska komisija v roku 5 dni poda odgovor organizatorju, kateri obvesti predstavnika
ekipe igralca v postopku o morebitni kazni.
Morebitna nepretečena kazen se prenaša v naslednjo sezono.
Pritožba na odločitev disciplinske komisije ni možna!

8. DISCIPLINSKE KAZNI
V primeru, da ekipa ne nastopi na tekmi končnice:
denarna kazen v višini zneska prijavnine
Če ekipa denarne kazni ne poravna do začetka naslednje tekme končnice, v kateri bi mogla
sodelovati, se ekipa izključi iz tekmovanja. V primeru, da ekipa ne pride na tekmo zadnjega
kroga končnice, se kazen prenese v naslednjo sezono.

V primeru kazni igre 2:
najmanj ena in največ tri tekme suspenza
V primeru kazni igre 3:
• najmanj dve tekmi suspenza
• možnost diskvalifikacije iz tekmovanja
• v primeru najhujših kršitev možnost tudi večletnega ali doživljenjskega suspenza

9. PRITOŽBE
Vse pritožbe in odločbe rešuje organizator. Pritožbo na tekmo je potrebno najaviti takoj po
tekmi. Kapetan ekipe napiše pritožbo na zadnjo stran zapisnika. O pritožbenih razlogih morata
dati sodnika svoje mnenje. Če organizator pritožbo zavrne, se tekma registrira z doseženim
rezultatom. Če pa pritožbi ugodi in tekmo razveljavi, določi nov termin za igranje.
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