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POENOTENI KRITERIJI O NAČINU VODENJA LIGAŠKIH TEKEM

Naloge sodnika pred začetkom tekme:
• pregledati igrišče, predvsem označitev 4. linije z desko;
• pregledati, če je pripravljen prostor za igralce moštev, kadar ne igrajo (če ni napisov moštev
na prostoru, določiti skupaj z vodji ekip prostor za posamezno ekipo);
• preveriti, če je obešen in pripravljen pano za pisanje rezultatov posameznih iger v tekmi;
• pregledati, če so obešeni napisi nastopajočih moštev pri številčnicah na igralnih stezah;
• pregledati, če je granulacija peska, predvsem pa debelina nasutja zadostna (2 -4 mm);
• preveriti enakost in pravilno dolžino risalk, pripravljenih za uporabo v tekmi;
• zagotoviti, da bodo preproge pred pričetkom tekme položene in raztegnjene ob igrišču in
ugotoviti ali je domače moštvo zagotovilo pregrade med preprogami pri zbijanju;
• pred pričetkom tekme morajo biti sodniku na vpogled tudi stojala za hitrostno zbijanje
in štafeto (2 kompleta – 4 stojala);
• pregledati, če imajo igralci na zgornjem delu dresa znak ali napis svojega kluba (napis kluba
na hrbtu ali prsih nadomešča znak);
• pregledati izkaznice prijavljenih igralcev o registraciji;
• pravočasno zahtevati (od vodje ekip z ustrezno licenco, v odsotnosti le tega, pa od kapetanov ekip) prijave igralcev za tekmo.
• zagotoviti ogrevanje tekmovalcev na igriščih na katerih bodo igrali – neprijavljeni igralci za
prve igre se ogrevajo na igriščih, kjer se bodo igrale kolektivne igre;
• zagotoviti pričetek tekme ob določenem času!
V vseh primerih, kadar igrišča ali igralni pripomočki niso ustrezni zgoraj navedenim zahtevam, določiti rok za odpravo nepravilnosti domačemu moštvu. V primerih, da domače moštvo
v določenem roku za odpravo ne bi odpravilo ugotovljenih nepravilnosti registrirati posamezno igro ali tekmo na način, določen v 31. členu Pravilnika o tekmovanjih BZS.
V primerih, kadar je ugotovljeno neustrezno nasutje igrišča zahtevati dodatno nasutje v igralnem pravokotniku 7,50 metra pred pričetkom tekme.
Vse naloge se morajo odpraviti pred prijavami igralcev ter v času do 15 minut pred pričetkom
tekme.

Naloge in kriteriji sojenja med tekmo:
• zagotoviti, da bo vodja posamezne ekipe med trajanjem posameznih iger na prostoru za
igralce njegovega kluba od pričetka posamezne igre dalje;
• zahtevati odstranitev gledalcev tekme iz prostora, določenega za igralce moštev;
• prepovedati razgovore igralcev z gledalci med potekom posameznih iger in po opozorilu o
ponovni kršitvi takoj izrekati disciplinske kazni (karton!);
• dosledno zasledovati nastanek prestopov igralcev pri bližanju, pri zbijanju in metanju balina
in takoj najavljati prekrške;
• kadar se igrajo igre na vseh štirih igralnih stezah spremljati potek iger ob zunanjih igralnih
stezah tako, da se lahko ugotavljajo napake pri osnovnih črtah in se ne motijo igralci v igri;
• v vseh primerih, kadar se moštvi (igralca) ne sporazumeta o tem, katero moštvo ima točko,
ali o tem ali je udarec pravilen, ali o tem ali je krogla v krogu itd. opraviti pred sprejemom odločitve merjenje s predpisanim pripomočkom;
• v vseh primerih ugovora sodniku ali oporekanja sodniških odločitev takoj izrekati disciplinski ukrep z dodelitvijo kartona;
• v vseh primerih zapuščanja prostora za igralce, ki ne igrajo, po danem opozorilu in ponovitvi prekrška izrekati disciplinski ukrep z dodelitvijo kartona (kot prostor se smatra širše območje prostora);
• vsako »gesto« igralca s katero žali ali omalovažuje nasprotnega igralca ali gledalce kaznovati z dodelitvijo kartona;
• menjavo igralca najavljati po končanem obratu v igralni stezi v kolikor ni napovedovalca na
tekmi;
• v igrah zagotoviti, da bodo igralci istega moštva na posameznih igralnih stezah enako oblečeni – glej PRAVILA O TEKMOVANJIH 2004 (31. člen in 51. člen);
• igralcem v igri hitrostno zbijanje in štafeta dovoliti nastopanje edino v hlačkah, ki jih imajo
drugi igralci njegovega moštva (kratkih) ter zagotoviti, da bo imel(i) majico z znakom ali napisom svojega kluba;
• zagotoviti, da bodo time-out najavljali izključno samo ustrezni vodje ekip, ki imajo edini
pravico v trajanju time-outa priti na igrišče.
Kadar ekipa nima vodje z ustrezno licenco, lahko time-out zahteva igralec, ki igra, vendar pa
v tem primeru nihče od njegove ekipe nima pravice prihoda na igrišče;
• zagotoviti, da bodo krogle v igrah zbijanja postavljali le soigralci (lahko tudi vodja moštva)
zbijalca in bodo oblečeni v drese kluba s katerimi nastopajo na tekmi;
• zahtevati od vodij ekip, da bo v igrah zbijanja in v igri krog vodena evidenca o doseženih
točkah igralcev v igri;
• OBVEZNO zahtevati v igri zbijanj, da eden od igralcev (ali vodja) nasprotnega moštva vodi
kontrolo rezultata na igrišču ob semaforju – rezultat na semafor pa pišejo soigralci igralca, ki
tekmuje v zbijanju.
• vse zgrešene ali nepravilne zadetke v igrah zbijanja nakazati z dvigom rdeče obarvanega loparja;
• dovoljenje za zbijanje daje v igri natančno zbijanje sodnik ob osnovni črti (z piščalko) takoj,
ko so postavljeni predmeti na posamezno pozicijo;
• ob vsaki najavi prestopa igralca na osnovni črti v igrah zbijanja po sodniku na osnovni črti
mora glavni sodnik ob preprogi takoj najaviti nastanek prekrška tudi z dvigom rdeče obarvanega loparja;
• v državnih ligah opraviti žrebanje o vrstnem redu natančnega zbijanja samo za eno preprogo
in zagotoviti, da bo imel igralec istega moštva pri zbijanju na drugi preprogi obrnjen vrstni
red zbijanja;

• v primerih motenja igralca v akciji zbijanja in bližanja s strani gledalcev opozoriti vodjo domačega moštva na zahtevan mir, ob ponovitvi motenja zahtevati odstranitev gledalcev, pri nadaljnjem motenju pa prekiniti tekmo;
Sodniku med potekom iger tekme ni dovoljen kakršen koli razgovor z gledalci ali drugimi
(tudi vabljenimi) osebami;
Sodnik mora dosledno spoštovati dogovorjene kriterije, poenotene kriterije sojenja tekme in
določila MTP in takoj nakazati prekrške in to ne glede na to katero moštvo je naredilo prekršek.
Sodnik lahko v primeru vročega vremena ali dežja nosi baretko (ali drugo podobno pokrivalo)
modre ali bele barve.

Naloge sodnika po končani tekmi:
• v primeru, da kdo od prijavljenih igralcev za tekmo ni imel članske izkaznice, navesti to v
sodniško poročilo pod »OPOMBA« in izdelati posebno poročilo iz katerega bo razviden potek ugotavljanja identitete igralca;
• zaključiti sodniško poročilo ter zagotoviti podpis vodij ekip (paziti na pravilnost seštevka rezultatov števila točk v posameznih igrah);
• sodniško poročilo predati vodjem obeh ekip, se z njima pozdraviti, medtem ko glavni sodnik
en izvod sodniškega poročila dostavi (po pošti takoj po končani tekmi) tekmovalni komisiji
BZS, en izvod pa zadrži v svojem arhivu;
• rezultate tekem v vseh državnih ligah (super, I. in II. ligi) sporoči glavni sodnik takoj po
končani tekmi na telefon (tajnico) rezultat tekme (tudi punt razliko), v SUPER ligi pa tudi rezultate posameznih iger. GLEJ PROPOZICIJE za državna tekmovanja – KOLEDAR
TEKMOVANJ BZS. Klub domačin je dolžan zagotoviti možnost telefoniranja.
• v primeru dodelitve rumenega ali rdečega kartona dostaviti Poročilo o dodelitvi kartona tekmovalni komisiji BZS v dveh izvodih. V primeru kaznovanja igralca z rdečim kartonom poslati skupaj s poročilom tudi igralčevo člansko izkaznico;
• v primeru pritožbe kluba, najavljene na sodniško poročilo o tekmi takoj izdelati poročilo o
spornem dogodku, ki je narekoval najavo pritožbe in poročilo takoj poslati tekmovalni komisiji BZS;
• kadar je organizacija tekme zahtevala kakršne koli sodnikove intervencije pred ali med tekmo izdelati posebno poročilo in v njem navesti razloge, ki so narekovali sprejem sodnikove
intervencije;
• v primerih neustreznih igralnih pripomočkov zaradi katerih je prišlo do spora ali o katerih je
neustreznost ugotovil sodnik in po mnenju sodnika niso bili izpolnjeni vsi zahtevani pogoji o
katerih pa se sodnik na tekmi ni mogel sam prepričati dostaviti vzorec spornega predmeta tekmovalni komisiji BZS.
V kolikor ima kdo od vodij ekip pripombe na sojenje, sodnik zahteva, da pripombe najavi v
zapisnik in jih naslednji dan OBVEZNO konkretizira in jih pošlje na Sodniško komisijo BZS.
S sklepom sodniške komisije ni več dovoljeno vpisovati pavšalno »SLABO SOJENJE«.
Poenoteni kriteriji o načinu vodenja ligaških tekem so izdelani z namenom, da se zagotovi
poenotenje vodenih postopkov sodnikom in služijo kot dopolnilo vsem ostalim izdanim in veljavnim aktom BZS, MTP in sodniške organizacije.
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