Na podlagi sklepov z dne 18. 1. 2016 upravni odbor Slovenske ultimate lige sprejema

PRAVILNIK O TEKMOVANJU SLOVENSKE ULTIMATE LIGE (SUL)

1. člen
(uvodne določbe)
Pravilnik o tekmovanju Slovenske ultimate lige (v nadaljevanju: pravilnik) določa organizacijo
lige, sistem in obliko tekmovanja, udeležence in njihove obveze ter način izvedbe tekmovanj
v Slovenski ultimate ligi (v nadaljevanju: SUL).
SUL predstavlja enega izmed načinov tekmovanj v okviru Frizbi zveze Slovenije. Kategorije
tekmovanja se med seboj ločujejo po starosti in spolu. SUL je namenjena tekmovanju v
Mixed kategoriji.
2. člen
(Slovenska ultimate liga)
SUL je ligaško tekmovanje, ki poteka po določbah tega pravilnika, sistema tekmovanja in
letnega razporeda tekmovanj.
V okviru SUL lahko nastopajo vse ekipe, ki so v tekmovalnem obdobju polnopravne članice
Frizbi zveze Slovenije in izpolnjujejo pogoje za tekmovanje v Mixed kategoriji. Drugačni
pogoji so lahko določeni v pravilih tekmovanja za posamezno leto. V primeru, da želi v SUL
nastopati ekipa, ki ni članica Frizbi zveze, o tem odloča upravni odbor lige.
Vsak tekmovalec se tekmovanj udeležuje na lastno odgovornost.

3. Člen
Organi SUL so:
- skupščina,
- upravni odbor in
- administrator lige.

Najvišji organ lige je skupščina, ki voli predstavnike drugih organov. Skupščino sestavljajo
predstavniki klubov, ki v tekoči sezoni sodelujejo v ligi. Skupščina SUL je lahko redna ali
izredna. Redna skupščina je vsako leto na zadnji tekmovalni dan. Izredno skupščino lahko
skliče upravni odbor po potrebi.
Ligo vodi in upravlja upravni odbor.
Upravni odbor SUL imenuje skupščina. Člani so izvoljeni za obdobje ene sezone, pri čemer
pred zaključkom njihovega mandata, če je to potrebno pripravijo še razpis in vse potrebno za

pričetek nove sezone. Upravni odbor v tem primeru opravlja vse naloge do imenovanja
novih članov. Delovanje upravnega odbora je v celoti neprofesionalno.
Predstavniki društev so pristojni za komunikacijo med SUL in njihovim klubom, v okviru česar
lahko na upravni odbor podajajo mnenja klubov, pobude in pritožbe. Pritožbe rešuje upravni
odbor.

4. člen
(sistem tekmovanja)
Sistem tekmovanja glede na število ekip, ki so pridobile pravico do tekmovanja v SUL, do
konca meseca marca za tekočo tekmovalno sezono sprejeme upravni odbor SUL. Sistem
tekmovanja je sestavni del tega pravilnika. V primeru, da za posamezno sezono sistem
tekmovanja ni sprejet, velja sistem iz predhodne sezone.
Sistem tekmovanja obsega:
- način tekmovanja (ligaški sistem z načinom razvrščanja ekip in točkovanja),
- število ekip oziroma sodelujočih na tekmovanjih,
- koledar tekmovanj,
- letno prijavnino,
- igralni format glede na Mixed kategorijo in dodatne izvedbe,
- čas igranja in
- podrobnosti v zvezi z organizacijo tekmovalnih dni.
5. člen
(pravila tekmovanja)
Posamezna tekmovanja SUL so vezana na tekmovalno sezono, ki poteka od meseca marca
do novembra.
Tekmovanja v SUL potekajo po pravilih WFDF. Tako organizatorji kot tekmovalci morajo
poznati in so dolžni upoštevati vsa pravila tekmovanja, tako po pravilih WFDF, kot po tem
pravilniku. Vsak igralec mora najkasneje v roku treh mesecev po pridobitvi pravice do igranja
v SUL opraviti preverjanje znanja WFDF pravil in pridobiti najmanj cerfifikat: Standard
Accreditation. Vsaka ekipa mora imeti najmanj enega člana, ki ima opravljeno napreden
certifikat: Advanced Accreditation. Kapetan ekipe ne more biti igralec brez naprednega
certifikata. Preverjanje certifikatov bo potekalo pred pričetkom tekmovanj, izvajal ga bo
upravni odbor lige oziroma bo za to imenoval posameznike ali delovno skupino.
Zmagovalec SUL postane ekipa, ki ob koncu tekmovanja zbere največ točk. V primeru, da
imata dve ali več ekip enako število točk, se vrstni red določi po naslednjih kriterijih, ki se
uporabljajo v zapisanem vrstnem redu: a) večje število zmag v medsebojnih dvobojih, b)
razlika v doseženih in prejetih točkah na medsebojnih dvobojih, c) razlika v doseženih in
prejetih točkah na vseh tekmah lige in d) žreb.
O tem, ali zmagovalec SUL postane državni prvak Slovenije v Mixed kategoriji, s čemer
pridobi v naslednjem letu pravico do udeležbe na mednarodnih tekmovanjih Mixed
kategorije v okviru Frizbi zveze Slovenije, odloča skupščina zveze. Odločitev o tem mora biti
sprejeta pred pričetkom tekmovanj prvega tekmovalnega dne, sicer se šteje, da prvak SUL te
pravice ne pridobi.

Spore in ostala odprta vprašanja, rešuje upravni odbor SUL.

6. člen
(urnik, točkovanje in lestvica lige)
Organizacija tekmovanj se odvija po predhodno pripravljenem in najkasneje do meseca
marca tekočega leta potrjenem koledarju. Na zadnjem tekmovanju v sezoni se razglasijo
skupni rezultati ter podelijo diplome za najboljše ekipe.
Sistem točkovanja vodi administrator lige, ki ga imenuje upravni odbor lige. Administrator
lige vodi organizacijo posameznih tekmovalnih dni, sodeluje z upravnim odborom na
področju obveščanja javnosti in promocije lige. Administrator lige ni član upravnega odbora.
Ekipe pridobijo točke glede na dosežen rezultat tekem posameznega tekmovalnega dne. Za
zmago prejme ekipa 3 točke in za poraz 1 točko. Neodločen izid ni možen, v tem primeru
zmaga tista ekipa, ki prva doseže nadaljnji dve točki. Ekipa, ki ne odigra tekme prejme 0 točk.
Lestvica lige je objavljena na spletni strani lige.

7. člen
(spirit of the game)
Ob tekmovalnem delu bo potekalo tudi ocenjevanje ”spirit of the game” (v nadaljevanju:
SPIRIT). Na posameznem tekmovanju bo točkovanje spirit of the game bo potekalo na
podlagi obrazca Frizbi zveze Slovenije, pri tem pa bodo upoštevana pravila WFDF.
Zmagovalec spirit of the game bo ekipa, ki bo tekom tekmovalne sezone prejela skupno
največ točk. V primeru, da se določena ekipa ne udeleži tekmovanja, se šteje, da je prejela
nič točk.
Upravni odbor lahko v primeru, ko ugotovi, da posamezna ekipa točkovanje SPIRIT-a ne
upošteva navodil ocenjevanja (tehtno in argumentirano ocenjevanje z razmislekom celotne
ekipe), takšno ekipo kaznuje z odvzemom točk. Pravilno ocenjevanje in seznanjenost ekip s
pomembnostjo ocenjevanja SPIRIT-a je obveznost kapetanov ekip.
Letsvica spirit of the game je objavljena na spletni strani lige, v okviru spletne strani Frizbi
zveze Slovenije.

8. člen
(pridobitev pravice do nastopanja v SUL)
V SUL lahko tekmujejo le ekipe, ki so članice Frizbi zveze Slovenije. V primeru neskladja med
pravili delovanja Frizbi zveze Slovenije in tem pravilnikom veljajo določila tega pravilnika.
Ekipe pridobijo pravico nastopa v ligi na podlagi uspešne prijave in plačila letne članarine v
SUL. Ekipe se lahko prijavijo na podlagi poziva, ki je javno objavljen na spletnih straneh SUL
in Frizbi zveze Slovenije ter posredovan vsem društvom, članom zveze. Ekipe se morajo
prijaviti najkasneje do konca meseca januarja. Prijava po tem roku je možna le na podlagi
soglasne odobritve upravnega odbora.

V prijavi mora vsaka ekipa navesti tudi predstavnika ekipe, ki bo predstavljal kontaktno
osebo za posredovanje informacij med ekipo in SUL.
Ekipa izgubi pravico nastopanja v SUL ligi v primeru, da se ne udeleži dveh zaporednih
tekmovalnih dni lige.

9. člen
(obveznosti ekip)
Ekipe, ki sodelujejo v SUL ligi, morajo v skladu s sprejetim koledarjem tekmovanja enkrat v
tekoči sezoni prevzeti organizacijo posameznega tekmovalnega dneva.
V okviru organizacije tekmovalnega dneva je ekipa dolžna:
a) administratorja lige o podrobnostih tekmovalnega dne obvestiti najmanj 15 dni pred
izvedbo;
b) pravočasno pripraviti igrišča skladno s pravili tekmovanja (WFDF), označiti igrišče s
tekstilnimi trakovi ter priskrbeti semaforje ter zagotoviti spremljanje točkovanja,
merjenje igralnega časa in časovna opozorila za pričetek tekme, zadnjih 5 minut in
konec tekme,
c) pripraviti dokumentacijo za vodenje posameznih tekem in celotnega posameznega
tekmovalnega dne,
d) pripraviti dokumentacijo za vodenje točkovanja spirit of the game,
e) zagotoviti garderobo za igralce,
f) zagotoviti opremo prve pomoči in led,
g) izdelati pano za pregled rezultatov,
h) skrbeti za red in varnost.
Po vsakem posameznem tekmovalnem dnevu, mora organizator sporočiti rezultate tekem in
točkovanja spirit of the game administratorju lige. Organizator mora v sklopu tega izpolniti
obrazec Rezultati tekmovalnega dne, ki je priloga tega pravilnika.

10. člen
(seznam igralcev)
Pred začetkom lige, najkasneje en teden pred izvedbo prvega posameznega tekmovanja se
upravnemu odboru SUL pošlje poimenski seznam igralcev, ki bodo v tekoči sezoni igrali za
izbrano ekipo.
Ko igralec na posameznem tekmovanju SUL nastopi za določeno ekipo, v tekoči sezoni ne
more več nastopati za druge ekipe. Zamenjava ekipe je mogoča le izjemoma na podlagi
soglasnega dovoljenja upravnega odbora SUL.
Tekom sezone pa ekipe na seznam igralcev lahko dodajajo nove igralce. Vsaka sprememba
igralcev ekipe pa mora biti pri upravnem odboru potrjena najkasneje pet dni pred pričetkom
posameznega tekmovanja.
11. člen

(udeležba na tekmovalnih dneh)
Ekipe so se dolžne udeleževati tekmovalnih dni SUL. V primeru, ko se ekipa ne udeleži
tekmovalnega dogodka, ne pridobi nobenih točk.

12. člen
(prestavitev tekmovalnih dni)
V primeru, da se na določen termin več kot polovica ekip ne more udeležiti tekmovalnega
dneva, se le-ta lahko prestavi na podlagi soglasne odločitve upravnega odbora.

13. člen
(končne določbe)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejmejo člani upravnega odbora v pisni obliki.

Ta pravilnik prične veljati 19. 1. 2016.
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