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GRLAVA, avgust 2020  

 

 

MOŽNOST  IGRANJA TUJCEV V PiZS 

 

 

EKIPNO LIGAŠKO TEKMOVANJE: 

1. V vsaki ekipi lahko igra en tujec, ki ni državljan Slovenije in nima stalnega ali začasnega 

prebivališča v SLOVENIJI. Ta isti igralec NE SME biti prijavljen in igrati ligaškega 

tekmovanja v nobeni drugi ekipi (zvezi) izven Slovenije! Če se to ugotovi ekipa izgubi 

vsako tekmo na kateri je prisoten (ali igra ali je napisan kot rezerva) z 0 17 in 0 – 34! 

2. VSAK tujec brez stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji mora odigrati vsaj 50 % 

ligaških tekem, kar je tudi pogoj za nastop na DRŽAVNEM PRVENSTVU in POKALNEM 

TEKMOVANJU! 

3. V vsaki ekipi lahko igra neomejeno število igralcev, ki nimajo slovenskega državljanstva, 

imajo pa stalno ali začasno prebivališče. Če ima igralec začasno prebivališče mora biti 

zaposlen oziroma dejansko bivati v Sloveniji. Ta isti igralec NE SME biti prijavljen in 

igrati ligaškega tekmovanja v nobeni drugi ekipi (zvezi) izven Slovenije! 
4. Ekipa ali klub, ki se bo ugotovilo, da krši pravila izgubi tekme kjer krši pravila in mora na  

TRR od PiZS plačati kazen v višini 200.00 €. Dokler kazni na plača NE sme igrati v ligi in 

izgubi vse tekme, ki so na razporedu tisti čas. Prav tako igralci teh ekip NE smejo v tem času 

igrati državnih rang turnirjev in klasičnega pikada. 

 

DRŽAVNI RANG TURNIRJI: 

1. Na državnih rang turnirjih 1. In 2. lige, ter ŽENSKE LIGE , torej igralci z A LICENCO lahko 

igrajo samo SLOVENSKI državljani. 

2. VSAK igralec, ki bo kršil pravila in se prijavil na rang turnir brez slovenskega državljanstva 

z   A LICENCO bo kaznovan z 100.00 €, prav tako klub ali ekipa v kateri igra z 100.00 €. 

Ekipa  ne sme igrati v ligi dokler se kazni ne plačajo na TRR od PiZS. 

3. Na državnih rang turnirjih 3. In 4. lige, igralci z B in C licenco lahko igrajo slovenski 

državljani in tujci, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. Ti igralci MORAJO 

igrati v 3. Ali 4. Ligi (biti registrirani v regijskih ligah). Tujci s stalnim ali začasnim  

prebivališčem v Sloveniji, ki niso člani nobene ekipe ali kluba NE morejo igrati na državnih 

rang turnirjih! 
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EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO TEKMOVANJE 

1. V vsaki ekipi lahko igra en tujec brez državljanstva in brez stalnega ali začasnega  

prebivališča, ki je že igral v regijskem tekmovanju, v 1., 2., 3., in 4. Ligi.  

2. Nastopi lahko le v primeru, da je odigral vsaj 50 % tekem v ekipnem tekmovanju. 

3. Nastopijo lahko vsi tujci z stalnim in začasnim prebivališčem, ki so bili pravočasno 

registrirani. 

 

 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO: POSAMEZNO, DVOJICE, CRICKET in TRIPLE MIX 

1. NA teh tekmovanjih lahko igrajo SAMO IGRALCI , ki imajo SLOVENSKO državljanstvo! 

 

 

 

PIKADO ZVEZA SLOVENIJE ima od igralca pravico zahtevati, da dokaže svoj status v RS. 

Igralec mora predložiti dokumente v roku, ki ga določi PiZS. Če tega ne stori se smatra, da je 

nepravilno registriran in se preda v obravnavo disciplinski komisiji PiZS. Ekipa, ki bo imela 

NEPRAVILNO registriranega igralca bo vse tekme, ki jih je odigral ta igralec izgubila z   0 – 17 

 in 0 – 34. 

 

 

 

Pravila sprejeta na sestanku vodij regij in predsedstva PiZS  8.9.2020 v Hočah. 

 

 

 

PiZS.: predsednik  

 

Jože Grantaša 


