Na podlagi 5. člena splošnega pravilnika o športnih tekmovanjih slepih in slabovidnih Slovenije je sekcija za šport dne 27. 9. 2016 sprejela


Tehnični pravilnik za organizacijo in izvajanje tekmovanj slepih in slabovidnih Slovenije v PIKADU


SPLOŠNE OPREDELITVE

	člen


Ta pravilnik ureja in določa organizacijo in izvedbo predtekmovanja in prvenstva Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZDSSS) v pikadu. 

	člen


Tekmovanja  potekajo v skladu s splošnim pravilnikom o športnih tekmovanjih slepih in slabovidnih Slovenije ter po določbah tega pravilnika. Za vse kar ni določeno v teh pravilih veljajo pravila Pikado zveze Slovenije.


	člen


Na posamičnem prvenstvu ZDSSS lahko v vsaki kategoriji sodelujeta največ 2 tekmovalca iz posameznega medobčinskega društva (MDSS) in Zavoda za slepo in slabovidno mladino (ZSSM) M Blaz  IRIS  . Na prvenstvu ZDSSS lahko sodelujejo tudi drugi slepi in slabovidni tekmovalci, ki so pravočasno vložili svojo prijavo.


	člen

	
Prijavni obrazec mora vsebovati:
	naziv organizatorja in izvajalca tekmovanja

kraj in čas tekmovanja,
ime, priimek, leto rojstva, kategorijo in spol tekmovalca,
naziv prijavitelja,
ime ekipe (samo pri ekipnih tekmovanjih),
vodjo ekipe,
kontaktne podatke prijavitelja,
navedbo, da se nastopa na lastno odgovornost,
navedbo o namenu uporabe osebnih podatkov udeležencev.


TEKMOVANJE

	člen


Tekmovanje je posamično in ekipno M Blaz   . Tekmuje se v vseh kategorijah v skladu s 7. členom splošnega pravilnika o športnih tekmovanjih slepih in slabovidnih Slovenije, in sicer po ostanku vida in spolu.

Tekmovalci v kategoriji B1 morajo biti opremljeni s trdimi nepresojnimi očali in obliži. Tekmovalci v kategoriji B1 morajo imeti vodnika/spremljevalca. Tekmovalci v kategoriji B2 imajo spremljevalca po potrebi.

	člen



Društveno tekmovanje šteje kot kriterijski nastop za sodelovanje na drugih tekmovanjih. 

	člen


Tekmovanja v posamični konkurenci se igrajo na izpadanje.


EKIPNO TEKMOVANJE

	člen



Ekipa je sestavljena iz treh tekmovalcev po eden iz kategorij B1, B2 in B3/B4. Ekipa ima lahko tudi rezervne tekmovalce vendar največ enega na kategorijo.

Tekmovalec je lahko prijavljen kot rezerva več ekipam znotraj ene organizacije, dokončno pa postane del ene ekipe, ko zanjo tudi dejansko nastopi.

Tekmovalci kategorije B1 v ekipi lahko nadomestijo tekmovalce vseh kategorij
Tekmovalci kategorije B2 lahko nadomestijo sebi enake in tekmovalce kategorije B3/B4

V moških ekipah lahko tekmujejo tudi ženske.


	člen


V kolikor je prijavljenih do 5  ekip se igra po eno-krožnem sistemu vsak z vsakim.

V kolikor je prijavljenih 6 ali več ekip se ekipe z žrebom razdeli v enakomerno velike skupine. V vsaki skupini se igra eno-krožno vsak z vsakim. Ekipe iz iste organizacije so praviloma razvrščene v različne skupine. 

Zmagovalci oziroma prvi dve ekipi iz vsake skupine se uvrstijo v izločilne boje.


Na prvenstvu ZDSSS lahko natopi 1 ekipa iz posameznega MDSS. Na prvenstvu ZDSSS lahko igra največ 10 ekip. MDSS, ki gosti prvenstvo lahko prijavi 2 ekipi. V primeru, da katero od medobčinskih društev ekipe ne prijavi, lahko ostala medobčinska društva prijavijo dodatno ekipo, pri čemer se upošteva vrstni red dospelih prijav.


	člen


Ekipna tekma se odvija v obliki treh srečanj po naslednjem vrstnem redu: 

B1 domači - B1 gostje 
B2 gostje     - B2 domači 
B3/B4 domači – B3/B4 gostje 

.  
	člen


Vodja ekipe mora pred začetkom vsakega srečanja prijaviti vrstni red igralcev.


	člen


Zmagovalec srečanja prinese ekipi 1 ekipno točko, poraženec pa nič točk. Zmagovalec ekipne tekme je tista ekipa, ki ima več posameznih zmag v treh srečanjih.


	člen


Najboljša je tista ekipa, ki ima večje seštevek točk. 

V kolikor imata dve ekipi enako število točk, je boljša tista ekipa, ki je zmagala v medsebojnem srečanju. 

V kolikor ima 3 ali več ekip enako število točk, se vrstni red določi po naslednjih kriterijih: 
a) večje število točk v medsebojnih srečanjih,
b) večje število rezultata nič v medsebojnih srečanjih,
c) manjši seštevek ostanka rezultata do nič v medsebojnih srečanjih,
č) večje število točk v preostalih srečanjih,
d) večje število rezultata nič v preostalih srečanjih,
e) manjši seštevek ostanka rezultata v preostalih srečanjih,
f) žreb


	člen


Tekmovalca, ki prvi prične z meti, se določi z metanjem ene puščice. Prvi je tisti tekmovalec, ki vrže puščico bližje centru. Na ekipni tekmi se vrže puščica samo pred prvim srečanjem in jo vrže katerikoli tekmovalec ekipe. Puščica, ki pri tem metu pade iz pikada je neveljavna.


	člen


Za vsa srečanja se uporabi igro 301-0, v kateri ima vsak tekmovalec na voljo 10 krogov po tri mete. Tekmovalec lahko vrže tudi manj metov, o čemer mora obvestiti sodnika. 


	člen


Srečanja po sistemu vsak z vsakim se igrajo na en dobljen set

Srečanja na izpadanje ter tekmi za prvo in tretje mesto se lahko igrajo na dva dobljena seta. Če se igra na dva dobljena seta, naslednji set začne tekmovalec, ki je bil slabši v predhodnem setu.

	člen


Zmagovalec srečanja je tisti tekmovalec, ki pride prej "na ničlo" ali ki ima manjši ostanek do "ničle". V kolikor je to enako, je boljši tisti, ki je gledajoč kroge, prvi prišel do ostanka rezultata. 

	člen


Sistem, kategorije in discipline tekmovanja ter točkovanje vrstnega reda se dokončno določi s sprejemom tekmovalnega pravilnika na otvoritvi tekmovanja.


	člen


Tekmovalci v kategoriji B1 morajo biti opremljeni s trdimi nepresojnimi očali in obliži. Le-teh se med tekmovanjem ne sme popravljati, oz. se mora vsako popravljanje očal najaviti sodniku in izvesti tako, da je tekmovalec obrnjen stran od pikada. Po potrebi se tekmovalcem očala tudi oblepi o čemer odloča sodnik. Material za oblepljenje  zagotovi izvajalec tekmovanja.


	člen


Vsak tekmovalec ima pravico do ogrevanja, ki se mora zaključiti najkasneje 20 minut pred začetkom tekmovanja.

Vsak tekmovalec ima pravico do asistenta, ki ga izbere pred začetkom igre in s tem obvezno seznani sodnika. 
.
Pred začetkom tekmovanja imajo tekmovalci pravico od blizu pogledati, oziroma potipati pikado. Prav tako si lahko tekmovalec, ko ima možnost z enim metom priti na rezultat nič, to mesto dodatno ogleda bliže, oziroma otipa na pikadu.  

	člen


Tekmovalec z nogo ne sme prestopiti linije metanja, met pa opravi z eno ali dvema nogama na tleh. Meče se lahko z eno ali obema rokama.



	člen


Zaključni met se upošteva če je puščica v tarči in je zatajila elektronika (dosežen končni rezultat nič). Met, ki ga pikado ne zazna (met v prazno) se ne ponavlja. 


	člen


V kolikor pikado ne zadovoljuje pogojev tekmovanja, lahko sodnik igro prekine in za določen čas preloži nadaljevanje tekmovanja. 


	člen


Puščice so dolge 16,8 cm in težke med 12 g in 24 g in obvezno s plastičnimi konicami. O morebitnih dovoljenih večjih odstopanjih se morajo pred začetkom tekmovanja soglasno dogovoriti vodje ekip.  


	člen


Na vsaki strani pikada mora biti najmanj 10 cm prosto. Diagonala na črto za met je 293 cm, spodnja razdalja od pikada do črte za met je 237 cm. 


	člen


Tekmovanje lahko poteka na enem ali več (glede na prijave tekmovalcev) govorečih pikadih. V kolikor tekmovanje poteka na več govorečih pikadih mora biti vsak v svojem prostoru. 

Zagotovi se enega sodnika na pikado. Sodnik je tudi zapisnikar.


	člen


Govoreči pikado smiselno daje tekmovalcu signal z določenega polja  ter ga smiselno obvešča o zadetem polju, doseženem rezultatu, številu metov in krogov, preostanku do rezultata nič.


	člen


V tekmovalnem prostoru se v času poteka srečanja zahteva tišino in športno obnašanje. 
 
Sodnik lahko tekmovalca, ki navkljub najmanj trem opozorilom nadaljuje z motenjem tekmovanja, diskvalificira.

Če tekmovalec udari ali brcne po pikadu je avtomatično izključen iz tekmovanja.


	člen


Točenje in pitje alkohola pred in med tekmovanjem je prepovedano. Tekmovalca oziroma ekipo, ki krši to pravilo, se diskvalificira. Za člana ekipe se šteje tekmovalce, vodjo in nujne spremljevalce.


	člen


Organizator oziroma Izvajalec lahko odpove tekmovanje zaradi višje sile. O odpovedi in razlogih je dolžan pisno ali po telefonu nemudoma obvestiti prijavljene tekmovalce oziroma organizacije.


člen
 
Po izvedenem tekmovanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vodja tekmovanja, glavni sodnik in odgovorna oseba izvajalca. S tem postanejo rezultati, doseženi na tekmovanju, regularni. 


	člen


Tekmovalni odbor je 3 ali 5 članski in ga lahko sestavljajo vodja tekmovanja, glavni sodnik, predstavnik izvajalca in dva predstavnika tekmovalcev ali ekip. Tekmovalni odbor odloča z večino glasov.


	člen


Tehnični pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji sekcije za šport in šah pri ZDSSS.




Ljubljana, 27.9. 2016

Predsednik sekcije za šport pri ZDSSS:

Emil Muri, l. r.


