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PREDLOG SPREMEMB TEKMOVALNEGA PRAVILNIKA - TP ZDPS 

 
 

Dne 18.03.2022 je TRK ZDPS podala v potrditev IO ZDPS predlog za spremembo 
oz. dopolnitev TP ZDPS.  
 
Spremembe oz. dopolnitve so podane za 5. člen TP ZDPS.  
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 5. člena TP ZDPS:  
 
5. člen TP se glasi:   
Vsa tekmovanja navedena v 3. členu tega pravilnika se igrajo po veljavnem 
Mednarodnem pravilniku. 

 
Za tekmovanja pod okriljem ZDPS in za turnir Centrope Cup veljajo naslednja 
modificirana pravila: 
 
Igrišča: 

 Minimalna dimenzija igrišč je 12m dolžine x 3m širine. 

 Igrišča morajo biti razmejena z vrvico.  
 Meja igrišča mora biti ravno tako označen z vrvico najmanj 15cm od oboda 

igrišča.  
 Igrišča morajo biti ločena od prostora za gledalce s trakom, ki se nahaja 

najmanj 1m od oboda igrišč.  
 Na igrišča je prepovedan vnos alkohola in cigaret tako med ogrevanjem kot 

med igro samo. 

 Peščeno nasutje igrišč ne sme presegati debeline 2cm.  
 Igrišča, na katerih se igra v večernih urah morajo biti osvetljena tako, da je 

omogočena maksimalna vidljivost za normalno igranje in merjenje. 
 
Ogrevanja:  

 Ogrevanje ni dovoljeno na igriščih, ki so tisti trenutek namenjeni za igro. 
Ogrevanje je dovoljeno na prostih igriščih, s tem da ne motiš ekip, ki še igrajo 
oziroma igrišča namenjena ogrevanju določi sodnik. 

 
Začetek tekmovanja:  

 Pri vsakem sistemu, kjer se igra na časovno omejitev, je potrebno brez izjeme 
upoštevati začetni signal sodnika. Kazen za neupoštevanje je opozorilni 
karton in ponovni začetek tekme. 

 
Metanje balinčka: 

mailto:trk@zdps.si


Predlog sprememb Tekmovalnega pravilnika 18. marec 2022 

2 

 

 Balinček se meče v skladu z mednarodnimi pravili.  
 V časovno omejenih in časovno neomejenih igrah ima ekipa na voljo le en met 
     balinčka. V primeru neuspešnosti, nasprotna ekipa, v skladu z mednarodnimi    
     pravili, balinčka postavi kamor želi. 

 
Konec obrata v časovno omejenih igrah:  

 V kolikor je v zadnjem obratu pred sodnikovim žvižgom, ki označuje konec 

igralnega časa, vržena zadnja krogla, sta ekipi dolžni odigrati še en obrat, ki 

se šteje znotraj igralnega časa. 

Menjava igralcev:  
 Na tekmovanjih pod okriljem ZDPS je v trojkah in dvojkah dovoljena ena 

menjava. Pri DP mešanih (mix) trojk in DP ona&on mora sestava po menjavi 
prav tako ostati mešana (mix). 

 

Plastični krogi:  
 Klubi morajo zagotoviti zadostno število krogov za ligaško tekmo (najmanj 3 za 

posamezno ligaško tekmo). Za tekmovanja pod okriljem ZDPS kroge zagotovi 
Zveza, vendar pa je dolžnost kluba, ki organizira določeno tekmovanje, da 
kontaktira predstavnika ZDPS in si kroge za tekmovanje sposodi.  

 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Pod »Igrišča« se doda osma alineja za označevanje igrišč. 
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 5. člen glasi:  
Vsa tekmovanja navedena v 3. členu tega pravilnika se igrajo po veljavnem 
Mednarodnem pravilniku. 

 
Za tekmovanja pod okriljem ZDPS in za turnir Centrope Cup veljajo naslednja 
modificirana pravila: 
 
Igrišča: 

 Minimalna dimenzija igrišč je 12 m dolžine x 3 m širine. 

 Igrišča morajo biti razmejena z vrvico.  
 Meja igrišča mora biti ravno tako označen z vrvico najmanj 15 cm od oboda 

igrišča.  
 Igrišča morajo biti ločena od prostora za gledalce s trakom, ki se nahaja 

najmanj 1 m od oboda igrišč.  
 Na igrišča je prepovedan vnos alkohola in cigaret tako med ogrevanjem kot 

med igro samo. 

 Peščeno nasutje igrišč ne sme presegati debeline 2 cm.  
 Igrišča, na katerih se igra v večernih urah morajo biti osvetljena tako, da je 

omogočena maksimalna vidljivost za normalno igranje in merjenje. 

 Igrišča morajo biti označena s številkami igrišč, pol ure pred začetkom 
tekmovanja in se do zaključka tekmovanja ne smejo spreminjati. 

 
Ogrevanja:  

 Ogrevanje ni dovoljeno na igriščih, ki so tisti trenutek namenjeni za igro. 
Ogrevanje je dovoljeno na prostih igriščih, s tem da ne motiš ekip, ki še igrajo 
oziroma igrišča namenjena ogrevanju določi sodnik. 
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Začetek tekmovanja:  
 Pri vsakem sistemu, kjer se igra na časovno omejitev, je potrebno brez izjeme 

upoštevati začetni signal sodnika. Kazen za neupoštevanje je opozorilni 
karton in ponovni začetek tekme. 

 
Metanje balinčka: 

 Balinček se meče v skladu z mednarodnimi pravili.  
 V časovno omejenih in časovno neomejenih igrah ima ekipa na voljo le en met 
     balinčka. V primeru neuspešnosti, nasprotna ekipa, v skladu z mednarodnimi    
     pravili, balinčka postavi kamor želi. 

 
Konec obrata v časovno omejenih igrah:  

 V kolikor je v zadnjem obratu pred sodnikovim žvižgom, ki označuje konec 

igralnega časa, vržena zadnja krogla, sta ekipi dolžni odigrati še en obrat, ki 

se šteje znotraj igralnega časa. 

Menjava igralcev:  
 Na tekmovanjih pod okriljem ZDPS je v trojkah in dvojkah dovoljena ena 

menjava. Pri DP mešanih (mix) trojk in DP ona&on mora sestava po menjavi 
prav tako ostati mešana (mix). 

 
Plastični krogi:  

 Klubi morajo zagotoviti zadostno število krogov za ligaško tekmo (najmanj 3 za 
posamezno ligaško tekmo). Za tekmovanja pod okriljem ZDPS kroge zagotovi 
Zveza, vendar pa je dolžnost kluba, ki organizira določeno tekmovanje, da 
kontaktira predstavnika ZDPS in si kroge za tekmovanje sposodi.  

 
 
 
Pripravila:                                                                                                Boštjan Hegler 
Barbara Lemut                                                                                      Predsednik TRK 

                                                                                       
 
 
 
 
 

                                              
 
   

 


