
ORGANIZACIJA IN UDELEŽENCI NA ODBOJKARSKIH TEKMAH 

 

PRAVILNIK O TEKMOVANJIH 

64. člen 
… Gostitelj sedi med tekmo 
pri zapisnikarjevi mizi in ne more 
opravljati drugih nalog, razen nalog 
uradnega zdravstvenega delavca 
na tekmi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILA TEKMOVANJA V DOBOJKI za člane in članice v državnih ligah 2015/2016   
 

17. člen  

V času tekme za zapisnikarjevo mizo sedijo; uradni predstavnik s pooblastilom (obvezen v 1. DOL), delegat, 
zapisnikar, upravljalec semaforja in zdravstveni delavec (to je: zdravnik, diplomirani fizioterapevt, medicinska 
sestra), ki je v 1. DOL obvezen.  

… Na klopi za rezervne igralce so lahko v zapisniku prijavljeni igralci ter prijavljeni prvi trener in dva 
pomočnika trenerja (dva pomočnika trenerja sta lahko le v primeru, da je prijavljen tudi prvi trener z ustrezno 
licenco)  ter zdravnik in maser, ki so licencirani na OZS. Uradna prijava igralcev in ostalih udeležencev mora biti 
delegatu (1. sodniku) podana na enotnem obrazcu TRK OZS (obrazec - 4 ) vsaj 30 minut pred uradnim začetkom 
tekme.  

Ostale osebe, ki so lahko prisotne za zapisnikarjevo mizo ali celo v prosti coni (na primer fotografi) morajo imeti 
akreditacijo, ki jo dobijo pri gostitelju tekme. Iz akreditacije mora biti jasno razvidno kakšna je naloga te osebe. 

IZ NAVODIL ZA SOJENJE V SEZONI   2014/2015 in 2015/2016 

1. Na igralno področje lahko pridejo samo tisti, ki bodo na tekmi nastopili. Ko delegat (kontrolor) – (1. sodnik) 
prejme seznam ekipe preveri, ali je na igralnem področju kdo, ki ni na seznamu. O tem obvesti gostitelja 
tekme, ki mora poskrbeti, da te osebe zapustijo igralno površino. 

2. Na uradnem ogrevanju lahko sodelujejo vsi prijavljeni na seznamu ekipe (obrazec 4) – razen statistika 
ekipe, vendar samo na igralni površini. 

3. Uradni statistik tekme, ki ga določi gostitelj 

- sedi izven igralnega področja (za panoji, na balkonu, na tribuni, …) 
- ne more biti prisoten za zapisnikarjevo mizo, 
- opravičen je do listkov za postavitev, 

4. Dovoljene možnosti, kadar ekipa prijavi statistika.  
Statistik je oseba, ki sedi na klopi in vodi statistiko, v seznamu ekipe in zapisniku je prijavljen vedno prijavljen, 
kot drugi pomočnik z oznako  AC-S: 

- mora imeti licenco statistika potrjeno za tekočo sezono, 
- sedi na klopi in nima drugih pristojnosti, 
- nima pravice voditi tekme, navijanja, komentiranja, 
- če je prvi trener izključen ali diskvalificiran, ne more voditi tekme, 
- nima pravice ogrevanja,  
- nima pravice zahtevati listkov za postavitve, razen v primeru, ko je uradni statistik tekme.   

 
 
 



DODATKI K OPREMI 

FIVB  in CEV, navodila za sojenje 

A.3.1.7  PRIPOMOČKI ZA IGRALCE (DODATEK K OPREMI) 
Vsa dodatna oprema, ki jo igralci uporabljajo v času tekmovanja (npr.; ščitniki za kolena, komolčni ščitniki, brisače, trakovi za glavo, zapestje, 
itd), ne sme imeti prikazanega oglaševanja. Logo vsakega proizvajalca na teh dodatkih ne sme biti večji od 6 cm2. 

Perilo ne sme biti vidno pod uniformo (kratke hlače ali majice) in v vsakem primeru morajo biti enake barve kot uniforma. 

Kompresijske blazinice so odobrene, vendar morajo biti v enakem barvnem oblikovanju kot uniforma. Oblazinjenje kompresijskih podlaktnih 
blazinic ni dovoljeno, saj zagotavlja prednosti igralcem. Nevtralne barve, črne ali bele so sprejemljive. Ekipe, ki uporabljajo kompresijske 
pripomočke, morajo le-ti biti enake barve / enako oblikovani za vse igralce. 

 
NAVODILA FIVB in CEV  za sojenje  V SLOVENIJI opredeljujemo prirejeno 
 
Uniforma mora biti enotno izdelana v enaki barvi za vse člane ekipe (razen libera). Tako ni dovoljeno  
posameznemu igralcu v ekipi pod majico - uniformo s kratkimi rokavi nositi navadno ohlapno  majico z dolgimi 
rokavi, kakor tudi ne ohlapne majice s kratkimi rokavi ki bi bila vidna, prav tako je prepovedano nositi 
ohlapno perilo ki je vidno izpod hlačk. Vsekakor pa je potrebno razlikovati kaj so medicinski pripomočki, ki so 
dovoljeni. Dovoljeni so tudi drugi medicinski pripomočki (komolčniki, rokavčki, ...), vendar morajo biti vsi  
pripomočki, ki jih nosijo igralci  ekipe v enaki barvi (razen libera). V državnem prvenstvu RS pa je dovoljeno nositi 
tudi medicinske pripomočke, ki niso enake barve kot ustrezni del uniforme, vendar morajo biti le ti v enaki barvi za 
vse igralce, razen libera. 
 
 
UPOŠTEVAJTE TUDI NASLEDNJE NAPOTKE 
 
- Če je trener ali drug član ekipe pravilno prijavljen na seznamu ekipe, v zapisniku in nima licence (»je ni dobil«, 

»pozabil«, ...), lahko sedi na klopi ali vodi tekmo, pomanjkljivost pa se vpiše v protokol o tekmi brez podpisa 
trenerja ali člana ekipe. 
 

- Na klopi za rezervne igralce ni dovoljeno sedeti VODJI EKIPE (pri mlajših kategorijah), kadar ni trenerja. Vodja 
ekipe pa mora biti prisoten v dvorani. Izgovor gostitelja je največkrat: »Zadnjič pa je en delegat pustil«, vendar se 
je velikokrat izkazalo, da je to le fraza, ki jo uporabijo, da bi dosegli svoj namen. Prijateljem in voznikom brez 
licenc ni dovoljeno sedeti na klopi. Delegat - sodnik je tisti, ki odloča, dovoljuje in tudi odgovarja, kdo lahko sedi 
na klopi za rezervne igralce. Nikakršni dogovori med ekipami niso dovoljeni (»se strinjam, naj sedi saj ni TV«, »to 
je moj prijatelj«, itd). 
 

- V primeru, da enega igralca ni na licenci, trener pa vztraja, da je klub pravilno in pravočasno urejal registracijo na 
OZS, preverimo igralca z osebnim dokumentom in pustimo da igra. V poročilo o tekmi napišemo trenerjevo 
trditev, ki jo mora trener podpisati. 

 
- Vse pomanjkljivosti na tekmi, ki jih iz kakršnegakoli razloga ni mogoče odpraviti sodniki vpišejo v Poročilo o tekmi. 
 
- Pri opremi libera je potrebno upoštevati, da lahko novoimenovani libero (obleče) igra tudi v brezrokavniku 

(fluorescentni jopič). 
 

- Številke igralcev na dresih v vseh tekmovanjih članov in članic so lahko od 1-18. 
 

- Pri mlajših kategorijah so številke na dresih od 1-99  in ni tablic za zamenjave. 
 

- Na tekmah z uradnim napovedovalcem je  dovoljeno med prekinitvami spodbujati gledalce, predvajanje glasbe in 
navijanje v športnem duhu. Nikakor ni dovoljeno uradnemu napovedovalcu komentirati sodniških odločitev, 
ne more tudi žaliti ali sploh negativno komentirati domačih ali gostujočih igralcev, trenerjev, … . Pohvale 
so seveda dovoljene.  Po pisku prvega sodnika pa predvajanje glasbe in navijanje več ni dovoljeno, glasbo je 
potrebno utišati v trenutku, ko prvi sodnik dvigne roko za znak, s katerim bo dovolil servis. 


