SODNIŠKA NAVODILA ZA TEKMOVALNO SEZONO 2019/2020
Na podlagi sodniških navodil in sklepa Predsedstva KZS, Sodniška komisija KZS izdaja
sodnikom navodila o načinu dela na ekipnih in drugih tekmovanjih KZS v sezoni 2019/2020.
1. Delegiranje
Sodniška komisija KZS pooblašča sodniške komisije OTS-ov, da v sodelovanju s klubi
delegirajo sodnike za vsa ligaška tekmovanja, za vsa ostala državna prvenstva pa bo glavne
sodnike delegirala Sodniška komisija KZS.
2. Pravilniki in navodila
Tekmovanja se izvajajo po določbah Mednarodnega športnega pravilnika, Športnega
pravilnika Kegljaške zveze Slovenije in po Propozicijah za ekipna in druga tekmovanja, pri
čemer je objektivno, nepristransko in pošteno delo sodnikov osnovni pogoj za regularnost
tekmovanj.
3. Sodniki na tekmovanjih
Tekmo vodi glavni sodnik in potrebno število sodnikov na stezah oz. potrebno število oseb,
usposobljenih za delo z avtomati. V slučaju okvare tiskalnikov se Tekmovalna komisija na
tekmi dogovori o nadaljnjem poteku tekme. Na kegljiščih, kjer se tekma vodi preko
računalnika, je lahko tudi manj sodnikov, vendar toliko, da tekma poteka nemoteno in v
skladu s pravili. Na vsaki tekmi mora biti obvezno prisotna tudi oseba za odklanjanje manjših
napak (zavozlane vrvice, nevračanje krogel itd.). Delo glavnega sodnika lahko opravljajo
samo sodniki z veljavno licenco za tekmovalno sezono 2019/20. Če je glavni sodnik sodnik
pripravnik, mora soditi v prisotnosti sodnika z licenco. Sodniki na stezah so lahko vsi sodniki,
delo zapisnikarja pa lahko opravlja tudi za to usposobljena oseba.
4. Sodniška oprema
Naloge sodnikov so določene v Športnem pravilniku Kegljaške zveze Slovenije, Sodniškem
pravilniku KZS, Propozicijah za ekipna in druga tekmovanja in v teh navodilih. Glavni sodniki
morajo obvezno nositi sodniško obleko v skladu s Športnim pravilnikom Kegljaške zveze
Slovenije (modro-bela majica, črne hlače ali krilo ter športna obutev). Za žep majice morajo
obvezno imeti pripeto sodniško značko. Sodniška obleka (skupaj s pripeto značko) je
obvezna tudi za vse ostale sodnike na stezah. Če sodniki ne izpolnjujejo teh pogojev, ne
morejo soditi oz. voditi tekem KZS. Če so za avtomati prisotne osebe, usposobljene za delo
z avtomati, in nimajo sodniške majice, pa morajo le-te biti primerno oblečene.
5. Zamenjava sodnika
V primeru, da delegirani sodnik ni prispel na tekmovanje, se njegova zamenjava izvede po
določilih Športnega pravilnika Kegljaške zveze Slovenije. Tekmovanje na kegljišču pri
ekipnem tekmovanju vodi tekmovalna komisija (glavni sodnik, vodja gostujoče ekipe in vodja
domače ekipe).
6. Oprema kegljišča
Klub domačin je pred vsakim tekmovanjem dolžan:
•
pregledati vse keglje in krogle ter zagotoviti njihovo brezhibnost,
•
pripraviti krpe ali brisalce za brisanje položnic, ki morajo biti izven tekmovalnega
prostora,
•
pripraviti krpe za brisanje športne obutve tekmovalca za vsako stezo, le-te pa morajo
biti v tekmovalnem prostoru, pri čemur je potrebno paziti, da ne prekrivajo bele črte, ki
označuje tekmovalni prostor; prav tako mora biti omogočeno, da se na zahtevo
tekmovalca oz. sekundanta lahko odstranijo iz tekmovalnega prostora (ne smejo biti
tako prilepljene, da se ne dajo odstraniti),
•
pripraviti vlažne spužve v koritih,
•
pripraviti prikazovalnike set točk (lahko na kartonih z možnostjo obračanja),

•
•
•
•
•

pripraviti mizo za glavnega sodnika in zapisnikarja,
pripraviti potrebno število stolov za sekundante,
pripraviti čiste table in pribor za pisanje,
izročiti glavnemu sodniku vse obrazce za vodenje tekmovanja,
izobesiti državno zastavo.

7. Pred tekmovanjem
Sodnik na prizorišče prispe 1 uro pred začetkom tekmovanja. Na dan tekmovanja se mora
vsaj 45 minut pred začetkom tekmovanja osebno prepričati o brezhibnosti kegljišča
(kontrolirati tudi temperaturo). O ugotovljenih napakah mora obvestiti predstavnika kluba
domačina in od njega zahtevati, da jih do začetka tekme odpravi. Če napak ni možno
odpraviti, o tem obvesti vse sodelujoče in prisotno Tekmovalno komisijo ter ugotovitve vpiše
v sodniško poročilo in/oz. zapisnik. Po opravljenem pregledu tekmovalnih knjižic in ugotovitvi
pravice do nastopa, seznani vodje ekip o končnih postavah. Očiščenost in izpravnost
kegljišča lahko pred tekmo kontrolira tudi gostujoči vodja ekipe.
8. Pozdrav
Začetek tekmovanja je predpisan v protokolu tekme in ga je potrebno v celoti spoštovati.
Skupni pozdrav ekip (najmanj 5 tekmovalcev v enotni športni obleki; prvi blok tekmovalcev je
lahko v drugačni športni obleki, vendar ob pogoju, da so vsi tekmovalci prvega bloka
oblečeni enotno) je obvezen, za katerega je odgovoren glavni sodnik.
9. Prekrški in kartoni
Kartone za storjene prekrške pokaže glavni sodnik, razen tistih, ki jih pravilno pokaže
naprava (prestopi naprej), sodnik pa jih na predpisan način označi v zapisniku. Ugovore na
sodniške odločitve lahko poda sekundant ali vodja ekipe, po potrebi pa glavni sodnik skliče
tekmovalno komisijo.
10. Pregled stez
Tekmovalne prostore in steze pred vsako menjavo stez pregleda glavni sodnik ali sodniki na
stezah. Če obstaja potreba čiščenja le-teh, pa to na zahtevo glavnega sodnika ali sodnikov
na stezah opravi sekundant oz. tekmovalec sam. Nikakor pa to ne sme narediti brez zahteve
oz. dovoljenja glavnega sodnika oz. sodnikov na stezah.
11. Po tekmovanju
Po končanem tekmovanju glavni sodnik objavi rezultate oz. zmagovalca tekmovanja. V času
tekmovanja je sodniška ekipa dolžna obveščati gledalce o trenutnih rezultatih preko
informativnih tabel (table, LCD monitorji, LCD projektorji …). Po končanem tekmovanju, v
okviru 30 min po koncu tekmovanja, mora glavni sodnik zaključiti vse tekmovalne zapisnike,
ki jih skupaj z glavnim zapisnikom razdeli vsakemu vodju ekipe, ter jih v elektronski obliki
dostaviti Tekmovalni komisiji KZS. Originalni, podpisani zapisnik shrani do konca sezone, za
reševanje morebitnih težav. V slučaju vložene pritožbe tekmovalca ali ekipe, glavni sodnik
zadrži potrebne zapisnike in jih skupaj z obrazložitvijo v predpisanem roku dostavi
Tekmovalni komisiji KZS.
12. Pritožbe
V primeru pisne prijave kluba o nepravilnostih v delovanju sodnika na posamezni tekmi, je
Sodniška komisija KZS dolžna začeti postopek proti omenjenemu sodniku v roku 3 dni od
prispele prijave.
Od vseh sodnikov se zahteva spoštovanje vseh predpisov in nepristranski pristop sojenja do
vseh udeležencev tekmovanja. V kolikor bo prihajalo do kršitev določil Mednarodnega
športnega pravilnika, Športnega pravilnika Kegljaške zveze Slovenije in Sodniškega
pravilnika KZS ter ostalih pravilnikov, bomo prisiljeni proti tem sodnikom ukrepati v skladu s
43. členom Sodniškega pravilnika KZS in/oz. ostalimi pravilniki.

Sodniška navodila so sestavni del Propozicij za vsa tekmovanja KZS v sezoni 2019/2020.
Tolmačenje teh navodil daje Predsedstvo KZS.
Sodniška navodila za tekmovalno sezono veljajo za vse vrste tekmovanj v tekmovalni sezoni
2019/2020.

