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PRAVILNIK
Koroškega pokala v badmintonu (KPB) in
Koroške badmintonske jakostne lestvice (KBJL)
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Koroški pokal v badmintonu (KPB) je zaporedje turnirjev v badmintonu na Koroškem, ki jih nadzira
upravni odbor KPB in KBJL, kot organizatorji posameznih turnirjev pa izvajajo koroški badminton klubi in
športna društva. KPB je sezonsko tekmovanje. Na začetku vsake sezone se vsi rezultati iz pretekle sezone
»resetirajo« in na koncu sezone se razglasi zmagovalca v vsaki od treh kategorij.
1.2 Koroška badmintonska jakostna lestvica (KBJL) je lestvica, ki rangira najboljše tekmovalce v badmintonu
na Koroškem, na osnovi turnirjev v okviru KPB in KBJL. KBJL temelji na rezultatih zadnjih šestih turnirjev v
badmintonu za KPB in KBJL in se ne »resetira« na začetku posamezne sezone.
1.3 Ustanovitelji KPB in KBJL so naslednji koroški klubi in društva: Športno društvo Pameče-Troblje,
Badminton klub Karizma, Športno društvo Sele-Vrhe, Športna zveza Muta. Naknadno (leta 2012)
pridruženi član je Badminton klub Črna. Naknadno (leta 2013) pridruženi član je Športno društvo
Rekreator Dravograd. Vsak ustanovitelj in pridruženi član ima pravico predlagati po enega predstavnika v
upravni odbor KPB in KBJL (UO).
1.4 Ta pravilnik določa pravila za turnirje v badmintonu za KPB in KBJL.
1.5 Za turnirje v badmintonu na Koroškem t.i. »odprtega tipa« (open), ki tudi spadajo pod okrilje UO, (npr.
mednarodni turnir v badmintonu Ravne Open, odprti Trump turnir v badmintonu na Prevaljah), določbe
tega pravilnika (razen poglavja 2.2) niso obvezne.
1.6 V primeru, da ta pravilnik uporablja besedo “tekmovalec”, ta pomeni tekmovalca in tekmovalko, razen
če je posebej določeno, da za tekmovalke veljajo druge določbe.
1.7 Posamezna sezona turnirjev za KPB in KBJL traja od 1. septembra do 31. maja naslednje leto.

2 TURNIRJI V BADMINTONU ZA KPB IN KBJL
2.1 Turnirji v badmintonu za KPB in KBJL so vsi dvoranski turnirji v badmintonu na Koroškem, ki jih potrdi
UO in izpolnjujejo naslednje pogoje:
2.1.1

Pravico do udeležbe na turnirju imajo tekmovalci s Koroške, pa tudi tekmovalci, ki niso s
Koroške, vendar so vsaj 6 mesecev člani koroških badmintonskih klubov in športnih društev.

2.1.2

Organizator se v primeru, da organizira turnir posameznikov zaveže, da bo organiziral turnir za
KPB in KBJL v treh moških kategorijah in eni ženski kategoriji, in sicer: moški A posamezno
(MSA), moški B posamezno (MSB) in moški C posamezno (MSC) ter ženske A posamezno (WSA).
V kategorijo z oznako A se praviloma prijavijo najboljši tekmovalci, kategorija B je namenjena
rekreativnim tekmovalcem, kategorija C pa začetnikom in veteranom nad 50 let.
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2.1.3

Na turnirju posameznikov lahko organizator razpiše tudi kategorijo ženske B dvojice (WDB,
poseben dogovor UO KBJL z dne 25.10.2018).

2.1.4

Organizator se v primeru, da organizira turnir v dvojicah zaveže, da bo organiziral turnir za KPB in
KBJL v štirih kategorijah dvojic in sicer: moške dvojice A (MDA), moške dvojice B (MDB), ženske
dvojice (WD) in mešane dvojice (XD). Organizator lahko določi, ali bodo dvojice fiksne (dvojica,
kot se prijavi na tekmovanje, ostane nespremenjena do konca turnirja), ali naključno žrebane
(vsako kolo se posamezna dvojica na novo določi).

2.1.5

Organizator mora zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo turnirja, kar se tiče primernosti dvorane,
števila igrišč in časa, namenjenega tekmovanju ter drugih dejavnikov.

2.1.6

Organizator mora obvestiti UO o nameri izvedbe turnirja za KPB in KBJL vsaj 14 dni pred
načrtovano izvedbo turnirja.

2.1.7

Organizator mora po pridobitvi potrditve turnirja za KPB in KBJL s strani UO, o tekmovanju preko
elektronske pošte obvestiti vse vodje badmintonskih klubov in društev na Koroškem vsaj 10 dni
pred izvedbo turnirja.

2.1.8

Organizator mora v roku 7 dni po zaključku turnirja za KPB in KBJL v elektronski obliki posredovati
rezultate turnirja upravnemu odboru. Zaželeno je, da organizator pripravi in posreduje tudi
krajše poročilo in slikovno gradivo s turnirja.

2.2 Turnirji v badmintonu na Koroškem t.i. »ODPRTEGA TIPA« (open) in ki spadajo pod okrilje UO, so tisti
dvoranski turnirji v badmintonu na Koroškem, ki jih potrdi UO in izpolnjujejo naslednje pogoje:
2.2.1

Pravico udeležbe na turnirju imajo vsi igralci badmintona iz Slovenije ali tujine, kot določi
organizator tekmovanja.

2.2.2

Točke za KPB in KBJL prejmejo samo tekmovalci s Koroške, pa tudi tekmovalci, ki niso s
Koroške, vendar so vsaj 6 mesecev člani koroških badmintonskih klubov in športnih društev.
Točke za KPB in KBJL se posameznemu tekmovalcu določijo glede na končno uvrstitev, pri tem pa
se upoštevajo le rezultati tekmovalcev, ki lahko prejmejo točke za KPB in KBJL.

2.2.3

Organizator mora obvestiti UO o nameri izvedbe turnirja odprtega tipa vsaj 14 dni pred
načrtovano izvedbo turnirja.

2.2.4

Organizator mora po pridobitvi potrditve turnirja odprtega tipa s strani UO, o tekmovanju preko
elektronske pošte obvestiti vse vodje badmintonskih klubov in društev na Koroškem vsaj 10 dni
pred izvedbo turnirja.

2.2.5

Organizator mora v roku 7 dni po zaključku turnirja odprtega tipa v elektronski obliki posredovati
rezultate turnirja upravnemu odboru. Zaželeno je, da organizator pripravi in posreduje tudi
krajše poročilo in slikovno gradivo s turnirja.

2.3 Za vsak turnir, za katerega veljajo določbe tega pravilnika, organizator določi vrhovnega sodnika.
Vrhovni sodnik skrbi za pravilno odvijanje tekmovanja in v dvomu razlaga določbe tega pravilnika. Pri razlagi
mora upoštevati badmintonska pravila mednarodne badmintonske zveze (WBF).
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2.4 Vse tekme se odvijajo v skladu z badmintonskimi pravili BWF. Na turnirjih, ki bi glede na število
tekmovalcev ali prostorske razmere (premajhno število igrišč) lahko trajala nerazumno dolgo, lahko vrhovni
sodnik uporabi mehanizme, ki skrajšajo dolžino tekmovanja ali tekem (določi skrajšani način igranja (set se
igra npr. do 15 točk) za vsa ali določena kola tekmovanja, ne izvede tekem na strani poražencev oziroma
tekem za natančnejšo določitev mest, ipd.).

2.5 Žogice
2.5.1 Na turnirjih za KPB in KBJL je predpisana PERESNA žogica v VSEH kategorijah posameznikov in dvojic!
2.5.2 Tekmovalci med dvoboji prispevajo peresne žogice vzajemno, enakopravno in na lastne stroške.
Organizator mora zagotoviti zadostno število peresnih žogic, ki jih lahko tekmovalci po potrebi kupijo.
2.5.3 Na turnirjih v badmintonu na Koroškem t.i. »odprtega tipa« (open), ki spadajo pod okrilje KBJL, vrsto
žogice določi organizator tekmovanja.

2.6 Sistem tekmovanja
2.6.1 Organizator ima pravico določiti sistem tekmovanja, ki ga neposredno pred pričetkom turnirja za KPB
in KBJL potrdijo prisotni člani UO. Izbrani sistem tekmovanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
2.6.1.1 Da je natančno razvidna uvrstitev za vsaj prva 4 mesta v vsaki kategoriji. Ostale uvrstitve se lahko
določijo v sklopu (npr. uvrstitev od 5. do 8. mesta).
2.6.1.2 Da zagotovi vsakemu tekmovalcu ali dvojici vsaj 3 odigrane tekme.

2.6.2 Organizator ima pravico, da v primeru prevelikega števila prijavljenih tekmovalcev ali dvojic v
posamezni kategoriji, prestavi tekmovalce v višjo ali nižjo kategorijo na osnovi aktualne jakostne lestvice
KBJL. V primeru premajhnega števila prijav v posamezni kategoriji pa lahko dve ali več kategorij tudi združi.
Praviloma v posamezni kategoriji ne sme biti več kot 16 tekmovalcev ali dvojic in ne manj kot 4.
(Primer 1: Na turnirju posameznikov za KPB in KBJL se v kategorijo MSB prijavi 18 tekmovalcev. Organizator
mora, da zadosti pogoju iz točke 2.7.2, premakniti 2 tekmovalca v druge kategorije, tako, da bo celoten turnir
čim bolj tekoče izpeljal. Lahko prestavi 2 tekmovalca z največjim številom točk na lestvici KBJL v kategorijo
MSA, lahko prestavi 2 tekmovalca z najmanjšim številom točk na lestvici KBJL v kategorijo MSC, lahko pa
izbere kombinacijo obeh možnosti).
2.6.3 Organizator mora, glede na sistem tekmovanja in število prijavljenih tekmovalcev, pred začetkom
turnirja za KPB in KBJL določiti v pisni obliki:
• Koliko setov traja posamezna tekma in koliko točk je potrebno doseči za zmago v posameznem
setu (npr. kvalifikacije se igrajo na 2 dobljena seta do 15 točk (max. 18 točk); polfinala in finala se
igrajo na 2 dobljena seta do 21 točk (max. 30 točk)).
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2.6.4 V primeru, da se del turnirja za KPB in KBJL (npr. kvalifikacije) igra po skupinah – vsak z vsakim (Round
Robin – RR), se mora posamezen dvoboj odigrati do zmage enega tekmovalca (torej se igra npr. 1 set ali na 2
dobljena seta) in je potrebno upoštevati naslednja pravila:
•

Končno uvrstitev tekmovalca v skupini se ugotovi glede na število zmag, ki jih osvoji posamezen
tekmovalec.

•

V kolikor imata dva tekmovalca enako število zmag, je višje uvrščeni tisti, ki je bil boljši v
medsebojnem dvoboju.

•

Če trije ali več tekmovalcev zmaga enako število tekem, je višje uvrščen tekmovalec, ki ima večjo
razliko med vsemi dobljenimi in vsemi izgubljenimi seti. Če sta po tem kriteriju dva tekmovalca
še vedno izenačena, je zmagovalec medsebojne tekme uvrščen višje.

•

Če trije ali več tekmovalcev zmaga enako število tekem in so izenačeni tudi v razliki med vsemi
dobljenimi in vsemi izgubljenimi seti, je višje uvrščen tekmovalec, ki ima boljšo razliko med
dobljenimi in izgubljenimi točkami iz medsebojnih tekem teh tekmovalcev. Če sta po tem
kriteriju dva tekmovalca še vedno izenačena, je zmagovalec medsebojne tekme uvrščen višje.

•

Če so, upoštevajoč vse predhodne kriterije, dva ali več tekmovalcev izenačeni, je višje uvrščen
starejši tekmovalec.

2.7 Določanje nosilcev
2.7.1 Vrstni red nosilcev za posamezen turnir za KPB in KBJL se določi na osnovi aktualne jakostne lestvice
KBJL, smiselno glede na sistem tekmovanja.
2.7.2 Vrstni red nosilcev za turnirje KPB in KBJL v dvojicah se določi na osnovi vsote točk aktualne jakostne
lestvice KBJL obeh partnerjev v posamezni dvojici.
2.7.3 Ne glede na izbrani sistem tekmovanja, se nosilci na osnovi točk KBJL določijo in razporedijo le na
začetku turnirja, pri morebitnih nadaljnjih razporejanjih pa se upoštevajo le še rezultati, doseženi na samem
tekmovanju (npr. kvalifikacije se igrajo po skupinah (vsak z vsakim) – nosilci kvalifikacijskih skupin se določijo
na osnovi točk KBJL; nato se glavni del tekmovanja igra na izpadanje (KO) – nosilci KO sistema se določijo le
na osnovi rezultatov iz kvalifikacij - nosilci glavnega dela torej postanejo zmagovalci posameznih
kvalifikacijskih skupin).
2.7.4 Število nosilcev v posamezni kategoriji se določi glede na izbrani sistem tekmovanja in število
udeležencev v tej kategoriji, in sicer:
- maksimalno 8, če je število udeležencev oz. dvojic več kot 16,
- maksimalno 4, če je število udeležencev oz. dvojic med 9 in 16,
- maksimalno 2 nosilca, če je udeležencev oz. dvojic 8 ali manj.
2.7.5 V kolikor se turnir prične s sistemom na izpadanje (KO), se nosilci razporedijo v tabelo po naslednjih
pravilih:
- prvi nosilec se vedno postavi v skrajni zgornji konec tabele, drugi v skrajnega spodnjega,
- tretji in četrti nosilec se žrebata in glede na žreb postavita na mesti 3 oziroma 4,
- peti do osmi nosilec se žrebajo in glede na žreb postavijo na mesta od 5 do 8.
2.7.6 V kolikor se turnir prične s sistemom igranja po skupinah (vsak z vsakim), se nosilce razporedi na prva
mesta v vsaki skupini. V katero skupino se uvrsti posameznega nosilca, se določi z žrebom.
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2.7.7 Ko so nosilci razvrščeni v tabele oz. skupine, odvisno od sistema tekmovanja, se preostale tekmovalce
razvrsti z žrebom. Žreb izvede organizator, nadzirajo pa ga prisotni člani UO.

3 JAKOSTNA LESTVICA KBJL
3.1 KBJL se vodi za tri kategorije in sicer: moški do 40 let posamezno (M<40), moški nad 40 let posamezno
(M40+) in ženske posamezno (Ž). Točke za KBJL, pridobljene na turnirjih dvojic, se upoštevajo vsakemu
tekmovalcu posamezno.
3.2 Po vsakem končanem turnirju za KPB in KBJL upravni odbor v roku 10-tih dni pripravi novo lestvico in jo
objavi na spletnih straneh.
3.3 Aktualna lestvica KBJL, pa tudi sezonska lestvica KPB sta objavljeni na spletnem portalu Badminton
Koroška: (http://www.badminton-koroska.si/).

3.4 Sistem točkovanja za jakostno lestvico
3.4.1 Tekmovalec za vsak turnir za KPB in KBJL prejme število točk, ki je odvisno od njegove uvrstitve in od
števila udeležencev tekmovanja v kategoriji, v kateri je tekmovalec nastopil.
3.4.2 Točke za uvrstitev v kategorijah posameznikov se podelijo v skladu s Tabelo 1, A. standardno
točkovanje po naslednjem ključu:
-

najprej se točke podelijo vsem tekmovalcem v najmočnejši kategoriji A (zmagovalec prejme 100 točk,
drugouvrščeni 80, tretjeuvrščeni 65, itd.),

-

nato se točke podelijo vsem tekmovalcem v kategoriji B, in sicer zmagovalec te kategorije prejme toliko
točk, kot predzadnje-uvrščeni v kategoriji A, vsi preostali tekmovalci kategorije B pa manj točk od
zmagovalca kategorije B v skladu s Tabelo 1, A. standardno točkovanje,

-

v kolikor je na turnirju razpisana še kategorija C, se točke za uvrstitev tekmovalcem podelijo po enakem
ključu: zmagovalec kategorije C dobi enako število točk, kot predzadnje-uvrščeni tekmovalec kategorije
B, vsi preostali tekmovalci kategorije C pa manj točk od zmagovalca kategorije C v skladu s Tabelo 1, A.
standardno točkovanje.

3.4.3 Točke za uvrstitev v kategorijah dvojic se podelijo v skladu s Tabelo 1, A. standardno točkovanje po
naslednjem ključu:
-

najprej se točke podelijo vsem dvojicam v najmočnejši kategoriji A (zmagovalec prejme 100 točk,
drugouvrščeni 80, tretjeuvrščeni 65, itd.),

-

nato se točke podelijo vsem dvojicam v kategoriji B, in sicer zmagovalna dvojica te kategorije prejme
toliko točk, kot zadnje-uvrščena dvojica v kategoriji A, vse preostale dvojice kategorije B pa manj točk od
zmagovalne dvojice kategorije B v skladu s Tabelo 1, A. standardno točkovanje.
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3.4.4 Tekmovalec za posamezni turnir za KPB in KBJL torej prejme število točk, ki je enako vsoti: števila točk,
ki ustreza osvojenemu mestu (v skladu s pravilom 3.4.2) in pribitka točk, ki je enako številu udeležencev
turnirja v tekmovalčevi kategoriji.
(Primer 1: Tekmovalec na turnirju posameznikov za KPB in KBJL v kategoriji MSA osvoji 2. mesto, ki mu
prinaša 80 točk. Število udeležencev na turnirju v kategoriji MSA je 12. Tekmovalec za KBJL torej prejme
80+12=92 točk).
(Primer 2: Tekmovalec na turnirju dvojic za KPB in KBJL v kategoriji MDA osvoji 3. mesto, ki mu prinaša 65
točk. Število udeleženih dvojic na turnirju v kategoriji MDA je 7. Tekmovalec za KBJL torej prejme 65+7=72
točk.
Na istem turnirju dvojic tekmovalec v kategoriji MDB osvoji 1. mesto. Ker je v kategoriji MDA nastopilo 7
dvojic, prejme 36 točk za uvrstitev (enako, kot zadnjeuvrščeni tekmovalec v skupini MDA). 36 točkam za
uvrstitev je potrebno dodati še število udeleženih dvojic v kategoriji MDB, npr. 8, kar da končno število točk za
lestvico KBJL: 36+8=44 točk).
3.4.5 V primeru, da si več tekmovalcev ali dvojic deli mesta, npr. (od 5. do 8. mesta), se del točk za KBJL,
odvisnih od uvrstitve, izračuna smiselno.
(Primer: Na turnirju dvojic za KPB in KBJL, so se štiri dvojice uvrstile na 5. - 8. mesto. Točke iz tabele se
seštejejo in delijo s 4, kar pomeni, da bo vsaka dvojica, uvrščena na 5. - 8. mesto, iz naslova uvrstitve dobila
(48+42+36+32)/4 = 39,5 točk).

3.4.6 V kolikor organizator na turnirju za KPB in KBJL pripravi tekmovanje v kategoriji mešanih dvojic (XD),
se točke za KBJL določijo po naslednjih pravilih:
3.4.6.1 Tekmovalec prejme število točk, ki je enako vsoti: števila točk, ki ustreza osvojenemu mestu
(v skladu s Tabelo 1, B. posebno točkovanje) in pribitka točk, ki je enako številu mešanih dvojic v tej
kategoriji.
(Primer 1: Tekmovalec na turnirju mešanih dvojic za KPB in KBJL osvoji 3. mesto, ki mu prinaša 39
točk. Število udeleženih dvojic na turnirju v kategoriji XD je 7. Tekmovalec za KBJL torej prejme
39+7=46 točk).
3.4.6.2 V kolikor tekmovalec na istem turnirju nastopi v še kateri disciplini, ki šteje za KBJL (npr.
tekmovalec nastopi tako v mešanih, kot v moških dvojicah), se za lestvico KBJL upošteva le uvrstitev,
ki tekmovalcu prinese več točk.
3.4.7 V kolikor na turnirju za KPB in KBJL v posamezni kategoriji nastopijo manj kot trije tekmovalci oz. manj
kot tri dvojice, se točke za KPB in KBJL za to kategorijo podelijo glede na Tabelo 1, B. posebno točkovanje.

3.5 Točkovanje turnirjev v badmintonu na Koroškem t.i. »odprtega tipa« (open), ki tudi spadajo pod okrilje
UO KBJL
3.5.1 Pri izračunu točk za lestvico KBJL je za turnirje odprtega tipa najprej potrebno izločiti vse tekmovalce ali
dvojice, ki po pravilu 2.2.2 ne morejo prejeti točk za KPB in KBJL. Za vsako posamezno disciplino se tako kreira
nova razporeditev (samo tekmovalcev s Koroške, pa tudi tekmovalcev, ki niso s Koroške, vendar so vsaj 6
mesecev člani koroških badmintonskih klubov in športnih društev), na osnovi katere so določijo točke za KBJL
po pravilih, zapisanih v točki 3.4.
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3.5.2 V kolikor na turnirju odprtega tipa nastopi dvojica, v kateri en tekmovalec po pravilu 2.2.2 ne more
prejeti točk za KPB in KBJL, drugi tekmovalec pa lahko; dobi slednji 80% točk za osvojeno mesto, kot bi jih, če
bi oba člana dvojice ustrezala pravilu 2.2.2.
3.5.2 V kolikor je turnir odprtega tipa organiziran tako, da lahko tekmovalec na istem tekmovanju nastopi v
dveh disciplinah, ki štejeta za KBJL (posamezno in dvojice), se za lestvico KBJL šteje le uvrstitev, ki
tekmovalcu prinese več točk.

Tabela 1 Točkovanje uvrstitev za KBJL: A. standardno (za vse kategorije
posameznikov ter moških in ženskih dvojic) ter B. posebno (točkovanje mešanih dvojic)
Uvrstitev/mesto

A. standardno točkovanje

B. posebno točkovanje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28. in slabše

100
80
65
55
48
42
36
32
28
25
22
20
18
16
14
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

50
44
39
35
31
28
25
24
22
20
18
16
14
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
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3.6 Določitev mesta na jakostni lestvici KBJL
3.6.1 Mesto tekmovalca na jakostni lestvici KBJL določa seštevek točk štirih najboljših uvrstitev na zadnjih
šestih turnirjih za KPB in KBJL.
3.6.2 V primeru, da imata dva tekmovalca enako število točk na lestvici KBJL, je višje uvrščen starejši
tekmovalec.
3.6.3 Na lestvico KBJL so uvrščeni vsi tekmovalci, ki so zbrali vsaj eno točko na enem od zadnjih šestih
turnirjih za KPB in KBJL in imajo pravico sodelovanja v KBJL v skladu s točko 2.1.1.

4 LESTVICA KOROŠKEGA POKALA V BADMINTONU (KPB)
4.1 Lestvica Koroškega pokala v badmintonu (KPB) se prav tako kot lestvica KBJL vodi za tri kategorije in sicer:
moški do 40 let posamezno (M<40), moški nad 40 let posamezno (M40+) in ženske posamezno (Ž). Sistem
točkovanja uvrstitev tekmovalcev na posameznih turnirjih je za lestvico KPB enak, kot za KBJL – veljajo
pravila, zapisana v členih 3.4 in 3.5 Pravilnika KPB in KBJL.
4.2 Zmagovalec koroškega pokala v badmintonu za sezono v posamezni kategoriji postane tekmovalec, ki v
sezoni zbere največjo vsoto točk za KPB iz vseh turnirjev v badmintonu za KPB in KBJL in vseh turnirjev, ki
spadajo pod okrilje UO KPB in KBJL (»open« turnirji na Koroškem), pri tem pa se najslabši rezultat v sezoni ne
upošteva. Štejejo se torej uvrstitve na vseh turnirjih v eni sezoni razen najslabše uvrstitve!
4.3 Zmagovalce koroškega pokala v badmintonu se razglasi na zadnjem dvoranskem turnirju v badmintonu za
KPB in KBJL v vsaki sezoni.
4.4 Zmagovalci koroškega pokala v badmintonu prejmejo prehodni pokal, in sicer za obdobje enega leta.
Tekmovalec prejme prehodni pokal v trajno last, v kolikor osvoji prehodni pokal tri sezone zapovrstjo.

5 KONČNE DOLOČBE
5.1 V primeru potrebe po spremembah tega pravilnika, ga lahko spreminja UO KBJL z absolutno večino
glasov.
5.2 Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko je pravilnik sprejel UO KPB in KBJL.
(sprejeto na 15. sestanku UO KPB in KBJL, dne 25.10.2018)
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