
 
 

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
 
TEKMOVALNA KOMISIJA     MEDVODE  07.11.2014 
 
 
Zapisnik  sestanka Tekmovalne komisije, ki je bila v petek 7 novembra 2014 ob 18 uri v 
Medvodah. 
Prisotni : Franc Gornik – predsednik,  Jože Pogačnik  in Srečko Fras - člana. 
 
 
D N E V N I   R E D  : 

 
1. Pritožba KK Železniki na regularnost  tekme  2 slov. lige zahod med ekipama                

KK Proteus   II in KK Železniki 
2. Žrebanje dvobojev za Tandem dvojice 
3. Določitev kegljišč za Državna prvenstva 

 
 
AD 1) 
 Tekmovalna komisija KZ Slovenije je obravnavala pritožbo KK Železniki na tekmo 
KK Proteus – KK Železniki, katera je bila odigrana 05.10.2014 na kegljišču v Postojni. 
KK železniki je takoj po tekmi najavil pritožbo, v roku 48 ur poslal pritožbo in plačal 
pritožbeno takso. 
 
KK Železniki  v svoji pritožbi navaja , da je med tekmo prišlo do sodniške  napake,  katera je 
vplivala  na končni rezultat tekme. 
Tekmovalna komisija je po prispetju pritožbe KK Železniki, zahtevala tudi pisno poročilo 
glavnega sodnika Lada Roglja, ter zaprosila za mnenje Sodniško komisijo. 
 
V členu 5.3.4.2 Mednarodnega športnega pravilnika je jasno zapisano, kako poteka menjava 
stez, iz česar je tudi jasno razvidno na katere steze se morajo razporediti domači igralci in na 
katere gosti. Prav tako je v členu 5.5.2 zapisano to, kar je KK Železniki k svoji pritožbi tudi 
priložil, in sicer  del gradiva s seminarja za sodnike. 

Mnenje: 
Glede na to, da v pravilnikih ni določeno kako ukrepati v tem danem primeru, ki se je zgodil 
na tekmi omenjeni v pritožbi, je potrebno na stvar pogledati malo širše in ukrepati po svoji 
vesti, odločitev pa naj ne bo v neskladju s pravili ter naj ne bo v škodo igralcem. 

Sodnik je po našem  mnenju ukrepal pravilno, ko je, ko se je ugotovilo, da igralca nista na 
stezah, na katerih bi po pravilih morala biti, obema pokazal rumeni karton. To je storil zaradi 
tega, ker sta kršila člen 5.3.4.2 Mednarodnega športnega pravilnika. Pravilno je po našem  
mnenju ukrepal tudi, ko je obema odvzel podrte keglje v tem metu kljub samo rumenemu 
kartonu, kajti ne more se šteti kot pravilno izveden met, ki je bil izveden na stezi, na kateri 
igralec nima pravice igrati. 

Glede pravila, določenega v členu 5.5.2 Mednarodnega športnega pravilnika (del gradiva, ki 
govori o tem členu je tudi priloga pritožbi) pa je naše  mnenje, da je sodnik ponovno ukrepal 
pravilno.  V tem členu je govora o tem, da če nekdo ob začetku uigravanja ni nastopil, je ta 
zapravil pravico nastopa v tekmovanju. V tem se strinjamo s pritožbo. Ampak ta igralca sta 
nastopila. Sicer ne na pravih stezah, za kar sta bila pravilno opomnjena z rumenim kartonom 



 
 

in kaznovana z odvzemom kegljev. Nikjer v pravilniku pa ni zapisano, da se za "nenastop" 
šteje tudi to, da igralca nista na pravih stezah, kar KK Železniki v svoji pritožbi navajajo (v 4. 
odstavku med drugim v oklepaju piše: "v tem primeru je nastopil, vendar ni bil na pravi stezi, 
kar je isto kot, da ni nastopil"). Ne vemo na osnovi česa je KK Železniki določil, da je isto, če 
igralec ne nastopi s tem, da igralec ne nastopi na pravih stezah. 

Na osnovi ugotovljenih dejstev,  je Tekmovalna komisija sprejela  

SKLEP : 

Pritožba KK Železniki se zavrne, pritožbena taksa pa zapade v korist KZ Slovenije. 

Pravni poduk : 

Na omenjeni sklep je možna pritožba na predsedstvo KZ Slovenije v roku 8 dni od objave na 
spletni strani KZS. 

 
Ad . 2) 

Prisotni člani so opravili žreb 1 kroga Državnega prvenstva za Tandem dvojice, ki bo dne 
13.12.2014  na kegljišču v Celju za ženske in na kegljišču v Kranju za moške. Razpored se 
pošlje vsem klubom in OTS. 

 

Ad. 3) 

Tekmovalna komisija je objavila razpis za izvedbo vseh državnih prvenstev za sezono 2014-
2015. Na osnovi prispelih prijav, ter na osnovi sposobnosti organizacije tekmovanj,  ter 
velikosti  kegljišč (število stez),  je tekmovalna komisija določila kegljišča do konca 
koledarskega leta 2014. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20 uri. 

 
  
 
            
          Zapisal : 
            
          Franc Gornik 


