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Uvod 
Sekcija NINEPIN BOWLING CLASSIC v WNBA (NBC) ima enakopravne ženske 
športnice in moške športnike. Zaradi lažje čitljivosti in razumljivosti se v tem 
pravilniku uporablja »moška oblika«, na primer športnik, ne glede na to, da 
pravilnik velja enako za oba spola. 
NBC ima enakopravne ženske in moške nosilce funkcij. Zaradi lažje čitljivosti 
in razumljivosti se v tem pravilniku uporablja »moška oblika«, na primer trener 
ali sekundant, ne glede na to, ali te ali druge funkcije izvajajo osebe ženskega 
ali moškega spola. 
 
 
1 Splošno 
1.1 Ta pravilnik Sekcije NINEPIN BOWLING CLASSIC v WNBA (NBC) in v 
Mednarodnem športnem pravilniku WNBA uporabljana določila urejujejo športno 
delovanje NBC. Nacionalne kegljaške zveze naj svoje pravilnike prilagodijo temu 
pravilniku. 
 
1.2 Določila tega pravilnika temeljijo na nepisanih zakonih športnega fairnesa. V tem 
smislu jih je treba tolmačiti in uporabljati. 
 
1.3 Ta pravilnik je obvezujoč za vse v NBC zajete kegljaške zveze in njim podrejene 
organizacijske enote. Veljaven je na vseh mednarodnih tekmovanjih, kakor tudi na 
nacionalnih prvenstvih, ki veljajo kot kvalifikacije za mednarodna tekmovanja. 
 
1.4 Za izvajanje določil tega Športnega pravilnika so odgovorni Predsedstvo NBC, 
kakor tudi predsedstva in pristojni športni funkcionarji nacionalnih zvez. 
 
1.5 Spremembe in dopolnila tega Športnega pravilnika, kakor tudi načelne odločitve o 
izvedbi športnih tekmovanj (izvedba, trajanje, način igre, dodelitev štartnih mest), 
lahko sprejme samo Konferenca NBC. Predlagatelji sprememb so nacionalne zveze 
in Predsedstvo NBC. 
 
1.6 Kot dopolnitev k odločitvam po točki 1.5 je Predsedstvo upravičeno izdati sledeča 
Izvedbena določila: 
a) Izvedbena določila za dodelitev in organizacijo športnih prireditev, 
b) Izvedbena določila za svetovna prvenstva – ekipno in posamezno članice/člani, 

U23, U18, 
c) Izvedbena določila za svetovni pokal posamezno članice/člani, U23, U18, U14, 
d) Izvedbena določila za klubske pokale članice/člani, 
e) Izvedbena določila za Champions League Ninepin Classic, 
f) Izvedbena določila za meddržavne tekme med zvezami članicami, 
g) Izvedbena določila za turnirje za svetovno lestvico in vodenje svetovne lestvice. 
 
1.7 Nacionalne zveze Ninepin Bowling Classic naj svoja določila prilagodijo temu 
Športnemu pravilniku. Razen tega imajo pravico sprejeti dodatna nacionalna določila, 
ki pa ne smejo biti v nasprotju s Športnim pravilnikom NBC. 
  
1.8 Pogoji za udeležbo na športnih prireditvah NBC, kot so določeni v tem pravilniku 
in v Izvedbenih določilih ter potrjeni s strani Konference NBC, morajo biti obvezno v 
celoti izpolnjeni. Spremeni jih lahko samo Konferenca NBC. 
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2 Antidoping 
 
2.1 Uporaba protidopinških določil WNBA 
Protidopinška določila WNBA (WADR) so obvezujoča za NBC in za nacionalne 
Ninepin Bowling Classic zveze ter njim podrejene organizacijske enote; morajo se 
dosledno izpolnjevati, ob upoštevanju s strani WADA objavljenega Seznama 
prepovedanih snovi in postopkov (Prohibited list). 
 
2.2 Soglasje športniki, funkcionarji 
Na s strani NBC organiziranih mednarodnih prireditvah smejo nastopiti samo tisti 
člani delegacij nacionalnih športnih zvez, katerih podpisane antidoping izjave (Priloga 
1 tega Športnega pravilnika) so deponirane pri nacionalni zvezi, kopija antidoping 
izjav pa so predložene NBC. 
  
2.3 International Registered Testing Pool 
WNBA vodi tako imenovani International Registered Testing Pool (ITRP – registrirani 
seznam za testiranje) za Ninepin Bowling Classic. Ta ITRP zajema vse športnice in 
športnike, ki morajo po v WADR določenih kriterijih biti razpoložljivi za testiranje izven 
tekmovanj. 
 
Nacionalne zveze morajo za športnike, ki so v ITRP, dati WNBA vse potrebne 
podatke (NBC-ID številko, ime, priimek, datum rojstva, naslov, e-mail, telefon, 
telefaks). 
 
Športniki, ki so zajeti v ITRP, morajo četrtletno vnaprej dajati podatke WNBA o tem, 
kje se bodo dnevno nahajali oziroma po potrebi podatke spremeniti ali dopolniti. 
Drugače, posebej pri neporočanju ali napačnem poročanju, veljajo pravila WADR. 
 
2.4 Doping kontrole 
WNBA izvaja doping kontrole med tekmovanji in med treningom. Zadnje se izvajajo 
samo med športniki, ki so vključeni v ITRP-NBC. Za obravnavo pozitivnih testov, 
kazni in stroškov, tudi glede neizvedenih testov, veljajo pravila WADR. 
 
2.5 Prepoved alkohola  
Za vse udeležence v tekmovanju (igralci, spremljevalci, medicinsko osebje, sodniki in 
vse druge, neposredno s tekmovanjem povezane osebe) velja med tekmovanjem 
popolna prepoved uživanja alkohola.  
 
Mejna vrednost alkohola, ki se po Seznamu prepovedanih snovi in postopkov (WADA 
Prohibited List) smatra kot doping prekršek med tekmovanjem, je 0,1 g/l krvi in ne 
sme biti prekoračena v času:  

• začetek: 12 ur pred začetkom tekmovanja, 
• konec: po razglasitvi zmagovalca ali 

    po izpadu iz tekmovanja. 
Ugotovitev vsebnosti alkohola je možna z meritvijo izdihanega zraka in/ali s 
preiskavo krvi.  
 
2.6 Prepoved kajenja  
Med izvedbo mednarodnih kegljaških športnih prireditev velja v športnem delu 
kegljišča absolutna prepoved kajenja. 
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3 Ceremonial 
 
3.1 Zastave na prireditvah 
Pri vseh mednarodnih prireditvah NBC je treba izobesiti: 
a) zastavo FIQ, 
b) zastave vseh sodelujočih nacij, 
c) zastavo nacije glavnega ali vrhovnega sodnika. 
 
Zastavo FIQ je treba svečano vnesti in dvigniti (in če je predvideno, tudi spustiti) med 
igranjem glasbe, ki jo zagotovi NBC. To ne velja za meddržavne tekme in za tekme 
Champions League, ki se igrajo pred finalnim turnirjem. 
 
3.2 Himna države gostiteljice 
Ob koncu otvoritvene slovesnosti in ob zaključku prireditve (zaključna slovesnost) se 
igra himna države gostiteljice. 
 
3.3 Teksti priseg 
 
3.3.1 Tekmovalci  
V imenu vseh tekmovalk in tekmovalcev prisegam, da bomo na (ime tekmovanja) 
tekmovali pošteno, upoštevajoč vsa določila, ki ga usmerjajo in vodijo. Obvezujemo 
se k športu brez dopinga in drog, v resničnem športnem duhu za slavo športa in v 
čast svojih ekip. 
   
3.3.2 Sodniki  
V imenu vseh sodnikov in funkcionarjev prisegam, da bomo na (ime tekmovanja) 
naše naloge opravljali popolnoma nepristransko, upoštevajoč določila, ki ga 
usmerjajo in vodijo, zvesti principom pravega športnega duha. 
 
3.3.3 Objava izida prevzema kegljišča 
Kot mednarodni sodnik NBC v WNBA sem delegiran na (ime tekmovanja) kot glavni 
sodnik. Pregledal sem kegljišče, steze in igralne pripomočke in ugotovil, da 
odgovarjajo Tehničnemu pravilniku WNBA. Vsem udeležencem želim fair 
tekmovanje, mnogo uspeha in izjavljam, da je tehnična oprema ustrezna za izvedbo 
tekmovanja. 
 
3.4 Potek otvoritve in zaključka prireditev 
Predsedstvo NBC za vsako prireditev posebej določi način poteka. 
 
 
4 Mednarodne športne prireditve 
 
4.1 Izvedba 
Vse mednarodne športne prireditve se morajo izvesti v skladu z: 
a) določili tega Športnega pravilnika, vključno z Izvedbenimi določili in Športnim 

pravilnikom WNBA, 
b) anti-doping določili WNBA, 
c) vsebino razpisa k prireditvi, 
d) dopolnilnimi določili Konference NBC. 
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4.2 Opredelitev pojmov 
Mednarodne prireditve v smislu točke 4.1 so vse prireditve in tekmovanja, na katerih 
sodelujejo športniki, katerih športna nacionalnost ni enaka naciji prireditelja in: 
a) pripadajo International Registered Testing Pool (ITRP) NBC ali 
b) so se udeležili tekmovanja NBC ali 
c) so bili prijavljeni od svoje nacionalne zveze na katero od tekmovanj NBC in so 

zato registrirani pri NBC ( imajo NBC-ID-številko). 
 
V prvi odstavek ne štejejo prvenstva nacionalnih zvez z udeležbo športnikov, katerih 
športna nacionalnost ni enaka nacionalnosti zadevne zveze. 
 
4.3 Organizacija mednarodnih prireditev 
Mednarodne prireditve (točka 4.2, odstavek 1) zvez članic NBC ali njim podrejenih 
organizacij, morajo biti prijavljene NBC. Mednarodne prireditve po točki 4.2, odstavku 
1, morajo imeti dovoljenje s strani NBC, če se podeljujejo denarne nagrade, izjema 
so kadetska tekmovanja. Taksa za izdajo dovoljenja se obračuna v skladu s točko 
13.1.4 FRO (Pravilnik o finančnih in potnih stroških NBC). 
 
4.4 Tehnična oprema 
Mednarodne športne prireditve se lahko izvedejo samo na kegljiščih, ki: 
a) odgovarjajo Tehničnim predpisom WNBA, 
b) so bili pregledani s strani pristojne komisije ali strokovne osebe za prevzem 

kegljišč. 
 
Zapisnik o pregledu kegljišča ne sme biti starejši kot 3 leta. Na zahtevo odgovornega 
sodnika ga je treba dati na vpogled. Avtomati za postavljanje kegljev, steze iz umetne 
snovi in igralni rekviziti morajo biti dovoljeni (potrjeni) s strani WNBA. 
 
Če ima steza svoj kroglovod, morajo na njem biti 3 krogle, v kroglovodu za dve stezi 
pa 5 krogel.  
 
Na vseh stezah, ki se uporabljajo med enim tekmovanjem, morajo biti keglji iste 
vrste. 
 
Na kegljišču mora biti material in osebje za prvo pomoč. 
 
4.5 Kvalifikacijska tekmovanja 
Točka 4.4 velja tudi za nacionalna tekmovanja zvez članic, na katerih se ugotavlja 
pravica nastopa na mednarodnih tekmovanjih NBC. 
 
 
5 Izvajanje kegljaškega športa 
 
5.1 Športno leto 
Športno leto se začne 1. 7. in konča 30. 6. naslednjega leta. 
 
5.2 Način igre 
 
5.2.1 Kombinirana igra 
V eni seriji metov se: 
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a) prva polovica metov igra na polno,  
b) druga polovica na čiščenje. 
 
5.2.2 Igra na polno 
Po vsakem metu se podrte keglje ponovno postavi in igra na vse keglje, dokler niso 
odigrani vsi meti po točki 5.2.1 a). 
 
5.2.3 Čiščenje 
Po prvem metu na vse keglje se nadaljuje z igro na preostale keglje, dokler ni podrtih 
vseh devet kegljev. To se ponavlja tako dolgo, dokler niso odigrani vsi meti po točki 
5.2.1 b). 
 
5.3 Serije metov, čas igranja, število metov, dodelitev stez 
 
5.3.1 Serije metov 
Vsa tekmovanja v NBC se izvajajo kombinirano, in sicer glede na vrsto tekmovanja: 
a) na eni stezi 30 metov = 1 serija metov = 15 metov na polno in 15 metov na 

čiščenje, 
b) na eni stezi 20 metov = 1 serija metov = 10 metov na polno in 10 metov na 

čiščenje. 
 
5.3.2 Čas trajanja serije metov 
Dovoljen čas za eno serijo metov znaša: 
a) za 30 metov kombinirano 12 minut, 
b) za 20 metov kombinirano 8 minut. 
 
Po izteku dovoljenega časa podrti keglji ne štejejo (prekoračitev časa). Merilci časa –
ure morajo biti jasno vidni za igralce in sodnike. Ure mora biti možno ustaviti ob 
vsakem času. 
 
5.3.3 Število metov 
 
5.3.3.1 Število metov glede na tekmovanje 
Število metov znaša glede na tekmovanje: 
a) classic posamezno člani/članice, U23, U18 – 1x120 metov (4 serije po 30 metov), 
b) sprint posamezno člani/članice, U23, U18 – 1x40 metov (2 seriji po 20 metov), 
c) tandem  člani/članice, U23, U18 – 1x60 metov (2 seriji po 30 metov), 
d) par mixed  U18, U14 – 2x120 metov (4 serije po 30 metov), 
e) ekipno tekmovanje člani/članice in U23 – 6x120 metov (4 serije po 30 metov), 
f) ekipno U18 – 4x120 metov (4 serije po 30 metov). 
 
5.3.3.2 Odstopanja 
Zveze članice lahko izvedejo druga mednarodna moštvena ali posamezna 
tekmovanja z odstopanjem od določil pod točko 5.3.3.1, morajo pa obdržati določila o 
serijah metov po toćki 5.3.1. 
 
5.3.3.3 Nacionalna kvalifikacijska tekmovanja 
Tekmovanja ali deli tekmovanj zvez članic NBC (točka 8.2, odstavek 4), s katerimi se 
neposredno določa kvalifikante za mednarodna tekmovanja, morajo izpolnjevati 
kriterije po točki 5.3.1 in 5.3.3.1, pri moštvenih tekmovanjih pa še dodatno določila iz 
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točk 6.3.1, 8.1.2, 8.3.2.1, 8.3.2.2 in 8.3.2.4. Dodatka iz točke 8.2, odstavka 3 – 
načelno eno tekmo na teden – ni potrebno upoštevati.  
 
5.3.4 Dodelitev stez in menjava stez 
 
5.3.4.1 Način dodelitve stez 
Vsa mednarodna tekmovanja se morajo izvesti z blok startom. V skladu s potrebami 
se na vseh razpoložljivih stezah igra istočasno (= runda). 
 
Pred začetkom mednarodnega tekmovanja je treba planirati in objaviti začetni vrstni 
red nastopa tekmovalcev. Podrobnosti določajo zadevna Izvedbena določila. 
 
5.3.4.2 Menjava stez 
Steze se menjajo po vsaki seriji metov kombinirano. 
 
Menjava stez pri igri na štirih stezah: 

Steza 1 Steza 2 Steza 3 Steza 4 
A1 B1 A2 B2 
B1 A1 B2 A2 
B2 A2 B1 A1 
A2 B2 A1 B1 

 
Igralci 3 in 4 oziroma 5 in 6 menjajo steze enako kot igralca 1 in 2. 
 
Menjava stez pri igri na šestih stezah: 

Steza 1 Steza 2 Steza 3 Steza 4 Steza 5 Steza 6 
A1 B1 A2 B2 A3 B3 
B1 A1 B2 A2 B3 A3 
B3 A3 B1 A1 B2 A2 
A3 B3 A1 B1 A2 B2 

 
Igralci 4, 5 in 6 menjajo steze enako kot igralci 1, 2 in 3. 
 
5.4 Tekmovalni in športni prostor 
 
5.4.1 Tekmovalni prostor 
Tekmovalni prostor je označen prostor, v katerega tekmovalec stopi pred začetkom 
igre, naredi predpisano število metov in ga po koncu igre spet zapusti. Tekmovalni 
prostor je označen z mejnimi linijami na tleh. Tekmovalec lahko pohodi označbo, ki 
omejuje tekmovalni prostor, ne sme pa je prestopiti. 
 
Tekmovalec lahko med serijo metov zapusti tekmovalni prostor samo v utemeljenem 
primeru in to samo z dovoljenjem sodnika. V takih primerih (razen poškodbe) se ura 
ne ustavi. 
 
Če je kroglovod oddaljen od tekmovalnega prostora lahko tekmovalec pri jemanju 
krogle iz njega prestopi stransko mejno linijo. 
 
5.4.2 Športni prostor 
Športni prostor sestavljata tekmovalni prostor in neposredno na tekmovalni prostor 
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meječi prostor, v katerem se zadržujejo ostali tekmovalci in člani delegacij med 
tekmovanjem. 
 
5.5 Začetek tekme, nastop, uigravanje, predstavitev igralcev 
 
5.5.1 Začetek tekme 
Čas začetka tekme za vsakega posameznika, vsak tandem par, vsak par ali vsako 
ekipo, je določen v urniku oziroma razporedu tekmovanja. 
 
5.5.2 Nastop – start 
Nastop – start tekmovalca se začne z uigravanjem.  
 
Če tekmovalec ali par ob začetku časa za uigravanje ni nastopil, je zapravil pravico 
nastopa v tekmovanju odnosno v ekipnem tekmovanju. V naslednji ekipni tekmi v 
okviru tekmovanja lahko izključeni tekmovalec spet nastopi. 
 
V ekipni tekmi lahko izključenega tekmovalca (odstavek 2) zamenja rezervni 
tekmovalec, kar šteje kot menjava (točka 8.5.2).  
 
5.5.3 Uigravanje 
 
5.5.3.1 Začetek uigravanja 
Čas za uigravanje začne teči po znaku sodnika in s tem povezanim štartom ure. 
 
5.5.3.2 Trajanje uigravanja 
Čas za uigravanje pripada vsakemu tekmovalcu na začetku nastopa in znaša: 
a) 5 minut pri tekmovanjih s 120 meti, 
b) 3 minute pri tekmovanjih z manj kot 120 meti. 
 
5.5.3.3 Brez uigravanja 
Uigravanje odpade pri igrah tekmovanj po točki 5.5.3.2 b), če so vsi tekmovalci 
oziroma tandem pari igrali v predhodnem krogu. 
 
5.5.3.4 Uigravanje samo enkrat 
Čas za uigravanje se lahko izkoristi samo enkrat. Zamenjani igralci po izteku časa za 
uigravanje nimajo pravice do uigravanja. 
 
5.5.3.5 Zamenjava igralca med uigravanjem 
Zaradi menjave med uigravanjem se ura, tudi v primeru poškodbe, ne zaustavlja. 
Zamenjava lahko v nasprotju s točko 5.5.3.4 izkoristi preostali čas za uigravanje. 
 
5.5.4 Predstavitev igralcev 
Predstavitev igralcev se lahko opravi pred začetkom uigravanja ali med uigravanjem. 
O tem odloča razsodišče. 
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5.6 Premor-prekinitev tekme 
 
5.6.1 Prekinitev  med igro 
 
5.6.1.1 Prekinitve splošno 
a) Vzroki: razpletanje kegljev, popravilo napake na avtomatu ali podobni tehnični 

vzroki, poškodba igralca, 
b) odločitev: sodnik odloči na katerih stezah levo in desno od steze, kjer se opravlja 

poseg, se zaustavi igralni čas, 
c) upoštevati je treba: na teh stezah naj se ura ustavi le, če potrebni posegi 

dejansko motijo igralca, 
d) če se ura ne zaustavi: če sodnik na posamezni stezi ure ne ustavi, igralec pa ne 

nadaljuje z igro, gre to na račun igralca samega, 
e) poškodba igralca: pri prvi poškodbi igralca se lahko pri sodniku zahteva prekinitev 

igre. V roku 10 minut mora, ali poškodovani igralec ali njegova zamenjava 
nadaljevati z igro. Pri drugi ali naslednjih poškodbah kateregakoli igralca na tej 
poziciji v tej igri, se čas več ne ustavi. 

 
5.6.1.2 Tekmovanja s točkovnim sistemom 
Če se na tekmovanjih s točkovnim sistemom zaustavi igralni čas, tako kratkoročno 
kot dolgoročno, je potrebno zaustaviti uro neposrednega nasprotnika, tudi če ga 
poseg dejansko ne moti.  
Točke 5.6.1.3, 5.6.2 in 6.4 veljajo za oba igralca, ki igrata eden proti drugemu, tudi če 
je v okvari samo ena steza. 
 
5.6.1.3 Daljše prekinitve 
a) Nadaljevanje po prekinitvi 

pri izpadu stez je sodnik upravičen, da po poteku razumnega časa nadaljuje s 
tekmovanjem, 

b) nadaljevanje na drugi stezi 
če nastale okvare ni mogoče odpraviti, se mora igra nadaljevati na drugi stezi, če 
je to po oceni sodnika možno, 

c) prekinitev daljša kot 15 minut 
igralec sme izvesti 5 metov s postavljenimi keglji na polno (brez vrednotenja), 

d) vpliv na druge igralce 
igralci na sosednjih stezah dokončajo svojo serijo metov in lahko potem istočasno 
z igralcem, ki zaostaja z meti, na stezi, kjer so pred tem igrali, izvedejo še zadnjih 
5 metov na polno. Šele po tem sledi menjava stez. 

 
5.6.2 Prekinitev tekme 
Če napake ni mogoče odpraviti in na razpolago ni dodatnih prostih stez, lahko sodnik 
tekmo prekine. Glede upoštevanja rezultatov glej točko 6.4. 
 
 
6 Vrednotenje 
 
6.1 Priznavanje podrtih kegljev in štetje 
 
6.1.1 Podrti keglji 
Za rezultat serije metov se praviloma upoštevajo podrti keglji. Pri avtomatih je 
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merodajen zapis na električnem semaforju. 
 
6.1.2 Popravki zapisa podrtih kegljev 
a) Če je zapis na električnem semaforju napačen, se upoštevajo dejansko podrti 

keglji. V vsakem posameznem primeru mora razsodišče oz. sodnik to preveriti, 
b) kegljev, ki jih je podrla krogla, ki se je odbila iz kroglolovke, se ne prizna. Met se 

ne ponavlja, 
c) pri avtomatih brez vrvic se kegljev, ki so jih podrli deli stroja, ne prizna, 
d) keglji, ki padejo po izvedenem metu, vendar še pred udarom krogle, ne štejejo; 

met se ponavlja, 
e) pred izvedbo meta mora biti naprava za postavljanje pripravljena za igro; če ni, je 

met neveljaven in ga je potrebno ponoviti. Izjema je zavestno izveden met v 
nepripravljeno napravo za postavljanje po točki 10.3 e), 

f) če igralcu, ki se je postavil v osnovno držo, pade krogla iz roke in zapusti igralni 
prostor, se to šteje kot veljaven met. 

 
6.2 Prazni met, ničelni met 
 
6.2.1 Prazni met 
Met se šteje kot prazen: 
a) če se ne zadene keglja ali skupine kegljev, 
b) če se odbije od stranice, 
c) če zapusti površino steze. 
 
6.2.2 Ničelni met 
Kot ničelni meti štejejo vsi po prvem opominu izvršeni meti, ki niso po pravilih. 
 
Štejejo kot ničelni in se označijo na sledeči način: 
a) na polno: število podrtih kegljev se zapiše ter se nato razveljavi s prekrižanjem 

(X), 
b) na čiščenje: število podrtih kegljev se zapiše, ter se nato razveljavi s prekrižanjem 

(X). Igra se nadaljuje na pozicijo, ki je ostala za tem metom. 
 
6.2.3 Prekršek med dvema metoma 
Igralec (tandem) je bil med igro ali med uigravanjem že kaznovan z opominom 
(rumeni karton) in naredi pred izvedbo meta naslednji prekršek, za katerega je 
kaznovan z novim opominom (rumeno/rdeči karton). Naslednji met igralca (tandema) 
šteje – ne da bi bil izveden – kot ničelni met. 
 
Če je bil met kljub temu izveden, se ga zabeleži kot ničelni met in če je to bilo v 
čiščenju, je potrebno postaviti pozicijo, kakršna je bila pred tem izvedenim metom. 
 
V primeru, da igralec (tandem) naslednjega meta nima več, šteje kot ničelni njegov 
predhodni met. Zapis na totalizatorju je potrebno ustrezno popraviti (število metov in 
rezultat). 
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6.3 Točkovanje tekem in turnirjev 
 
6.3.1 Vrednotenje po točkah 
 
6.3.1.1 Set točke  
Dva igralca (tandema) igrata eden proti drugemu (discipline ekipno, posamezno ali 
tandem): 
• v seriji metov dobi igralec z več podrtimi keglji 1 set točko, 
• če je v seriji metov število podrtih kegljev enako, dobi vsak igralec 0,5 set točke. 
 
6.3.1.2 Ekipne – moštvene točke 
Dve ekipi (moštvi) igrata ena proti drugi (disciplina ekipno): 
• za vsak dvoboj (igralec proti igralcu) dobi igralec z več set točkami 1 ekipno 

točko, 
• če je število set točk enako, dobi ekipno točko igralec z več podrtimi keglji, 
• pri enakem številu set točk in enakem številu kegljev dobi vsak igralec 0,5 ekipne 

točke. 
Dodatno: 
• 2 ekipni točki moštvu z večjim številom skupno podrtih kegljev, 
• pri enakem številu skupno podrtih kegljev 1 ekipna točka za vsako moštvo. 
 
6.3.1.3 Točkovanje za tabelo 
  
6.3.1.3.1 Točke za tabelo 
Točkovanje za tabelo pri: 
a) ligaških tekmovanjih, 
b) domačih in povratnih tekmah 

• 2 točki za tabelo za ekipo z več ekipnimi točkami, 
• če so ekipne točke enake 1 točka za tabelo za vsako ekipo. 

 
Oblika tabele:  
Mesto Ime kluba Št. tekem Ekipne točke Točke za tabelo 
X X xx xx xx : xx 
 
6.3.1.3.2 Vrstni red 
 
6.3.1.3.2.1 Vrstni red po tabelnih in ekipnih točkah 
Vrstni red na tabeli (tri ali več ekip) se določi po: 
a) številu doseženih pozitivnih točk za tabelo v padajočem zaporedju; 

če je število pozitivnih tabelnih točk enako, potem 
b) po številu negativnih točk za tabelo po rastočem zaporedju; 

če so negativne tabelne točke enake, potem 
c) po številu pozitivnih ekipnih točk v padajočem zaporedju; 

če so ekipne točke enake, potem kot sledi. 
 
6.3.1.3.2.2 Vrstni red pri enakih tabelnih in ekipnih točkah v tabeli, ali pri dveh ali 

pri eni tekmi 
Neposredna primerjava medsebojnih srečanj pri enakih tabelnih in ekipnih točkah na 
tabeli, kakor tudi pri tekmi dveh ekip (tako pri eni tekmi kot pri dveh tekmah – domači 
in povratni), in sicer: 
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a) po točkah za tabelo v padajočem zaporedju; 
če točke za tabelo enake, potem 

b) po ekipnih točkah v padajočem zaporedju; 
če ekipne točke enake, potem 

c) po set točkah v padajočem zaporedju; 
če set točke enako, potem kot sledi. 

 
6.3.1.3.2.3 Vrstni red pri enakih tabelnih, ekipnih in set točkah v neposredni 

primerjavi 
 
6.3.1.3.2.3.1 Vrstni red v ligi 
Po povprečju podrtih kegljev na vseh gostovanjih ob neupoštevanju medsebojnih 
tekem moštev, ki se jih razvršča, v padajočem zaporedju. 
 
6.3.1.3.2.3.2 Vrstni red pri dveh tekmah (domači in povratni) ter pri eni tekmi 
Če je taka odločitev potrebna (na primer pri meddržavnih tekmah to ni potrebno – 
neodločen izid je možen) o uvrstitvi odloča »Sudden Victory«, igran po povratni tekmi 
ali samo eni tekmi. 
 
Sudden Victory na nazadnje igranih stezah: 
• pri igri na štirih stezah:  igralca na pozicijah pet in šest vsake ekipe, 
• pri igri na šestih stezah: igralci na pozicijah štiri, pet in šest vsake ekipe. 
 
1. vsak 3 mete s seštevanjem kegljev, 
2. začetek: znak sodnika, 
3. večje število kegljev zmaga, 
4. če je število kegljev enako: menjava stez (samo na zadnjih dveh igranih stezah), 
5. ponovitev od 1 dokler ni zmagovalca po 3. 
 
6.3.2 Turnirji s točkovanjem 
 
6.3.2.1 Set točke 
a) Po vsaki seriji metov dobi vsak igralec na isti poziciji ene ekipe (vsi igralci na 

poziciji 1 vseh ekip, vsi igralci na poziciji 2 vseh ekip itd.) set točke. Število set 
točk se računa po rastočem vrstnem redu podrtih kegljev igralcev na eni poziciji v 
ekipah od spodaj navzgor (igralec z najmanj podrtimi keglji na eni poziciji dobi 1 
set točko, igralec z največ podrtimi keglji na tej poziciji pa toliko set točk, kolikor je 
ekip v tekmovanju), 

b) v primeru enakega števila podrtih kegljev se set točke teh igralcev seštejejo in se 
enakovredno podelijo med te igralce. 

 
6.3.2.2 Ekipne točke 
a) Po koncu igre dobi vsak igralec na isti poziciji ene ekipe (vsi igralci na poziciji 1 

vseh ekip, vsi igralci na poziciji 2 vseh ekip itd.) ekipne točke. Število ekipnih točk 
se računa po rastočem vrstnem redu prejetih set točk igralcev na eni poziciji v 
ekipah od spodaj navzgor (igralec z najmanj set točkami na eni poziciji dobi 1 
ekipno točko, igralec z največ set točkami na tej poziciji pa toliko ekipnih točk, 
kolikor je ekip v tekmovanju), 

b) v primeru enakega števila set točk se ekipne točke teh igralcev seštejejo in se 
enakovredno podelijo med te igralce. 
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6.3.2.3 Vrstni red na turnirju 
a) Vrstni red na turnirju določa seštevek ekipnih točk, ki so jih osvojili igralci ekipe, v 

padajočem zaporedju, 
b) v primeru enakega števila ekipnih točk odloča število set točk vseh igralcev ene 

ekipe v padajočem zaporedju, 
c) če so tudi te enake, se vrstni red določi po točki 6.3.3. 
 
6.3.3 Turnirji brez točkovanja 
a) Vrstni red po številu podrtih kegljev v padajočem zaporedju, 
b) pri enakem številu podrtih kegljev odloča boljši rezultat na čiščenje, 
c) če je še rezultat na čiščenje enak, odloča manjše število zgrešenih metov, 
d) če je enako število zgrešenih metov, potem: 

da) se razglasi dva ali več zmagovalcev oziroma enako uvrščenih, 
db) v primeru, da je odločitev potrebna, odloča najnižji rezultat med igralci v škodo  

 moštva. Če je tudi ta enak, se upošteva drugi najslabši rezultat itd. 
 
6.3.4 Odstopanje od gornjih določil 
Določanje vrstnega reda, ki odstopa od določil 6.3.1 do 6.3.3, se mora obvezno 
določiti v vsakokratnih izvedbenih določilih. 
 
6.4 Vrednotenje pri prekinitvi tekme 
Če napake ni mogoče odpraviti in na razpolago ni dodatnih prostih stez, lahko sodnik 
tekmo prekine: 
a) pri prekinitvi iz tehničnih razlogov se upoštevajo samo dokončane serije metov, 
b) pri prekinitvi iz drugih razlogov odloča sodniško razsodišče. 
 
 
7 Kegljanje posameznikov 
 
7.1 Klasifikacija  
 
7.1.1 Starostne skupine 
Za uvrstitev v posamezno starostno kategorijo je odločilna starost, ki jo tekmovalec 
doseže v športnem letu. 
 
Starost Oznaka (M, Ž)  Velikost krogle 
10-12 let kadeti C U12 14 cm 
13-14 let kadeti B U14 15 cm 
15-18 let kadeti A U18 16 cm 
19-23 let mladinci U23 16 cm 
24 – 49 let moški/ženske     16 cm 
od 50 let seniorji U50 16 cm 
 
Zveze članice lahko formirajo starostno skupino pod 10 let.  
 
7.1.2 Izjeme pri starostnih skupinah 
V Izvedbenih določilih za posamezna tekmovanja mora biti določeno, če lahko na 
tekmovanju nastopi igralec, ki spada v drugačno starostno skupino. 
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7.1.3 Pravica nastopanja v višji starostni skupini 
V tekmovanjih članic/članov, mladincev U23 in klubskih ekip lahko kadeti nastopijo 
samo, če so na dan pred začetkom tekmovanja dopolnili 16 let. 
 
7.2 Pravica nastopa 
Kot dokazilo pravice nastopa tekmovalca je potrebno sodniku predložiti: 
a) veljavno tekmovalno izkaznico in 
b) zdravniško potrdilo. 
 
Namesto tega se lahko izjemoma upošteva: 
a) (uraden) dokument o identiteti, če ima sodnik s strani  Sekretariata NBC potrjen 

seznam tekmovalcev, na katerem je ta tekmovalec naveden, 
b) kot potrdilo o zdravniškem pregledu drug veljaven dokument. 
 
7.3 Športno državljanstvo in menjava kluba 
 
7.3.1 Pravica nastopa za državo 
Igralec ima pravico nastopa samo za nacionalno zvezo, katere športno državljanstvo 
ima, in je s tem športnim državljanstvom registriran pri NBC. 
 
7.3.2 Državljanstvo in športno državljanstvo 
 
7.3.2.1 Državljanstvo 
 
7.3.2.1.1 Sprememba državljanstva 
Sprememba državljanstva in s tem tudi športnega državljanstva se prizna samo, če 
se Sekretariatu NBC predloži pisno izjavo in uradne dokumente pristojnih državnih 
organov (točka 2.10 WNBA športnega pravilnika). 
 
Sprememba državljanstva se prizna po preteku meseca, v katerem so bili 
Sekretariatu NBC predloženi kompletni potrebni dokumenti. Enako velja za 
spremembo športnega državljanstva, če ne velja točka 7.3.2.2. 
 
7.3.2.1.2 Ponovna sprememba državljanstva 
Če se v petih letih ponovno zamenja državljanstvo in s tem športno državljanstvo, do 
konca športnega leta (30. 6.), v katerem poteče petletni rok, ni pravice nastopa za 
novo državo v mednarodnih tekmovanjih. 
 
Pravico do nastopa za klubsko ekipo pod novim državljanstvom pa se pridobi takoj 
po spremembi državljanstva. 
 
7.3.2.2 Športno državljanstvo 
 

7.3.2.2.1 Sprememba športnega državljanstva 
Če ima igralec dvojno državljanstvo, se sprememba športnega državljanstva prizna 
samo, če se Sekretariatu NBC predloži pisno izjavo in uradne dokumente o 
državljanstvu. 
 
Glede veljavnosti spremembe velja točka 7.3.2.1.1 ob upoštevanju točke 7.3.2.2.2. 
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7.3.2.2.2 Ponovna sprememba športnega državljanstva 
Če se v petih letih ponovno zamenja športno državljanstvo osebe, ki ima dvojno 
državljanstvo, do konca športnega leta (30. 6.), v katerem poteče petletni rok, ni 
pravice nastopa za novo državo v mednarodnih tekmovanjih. Ustrezno velja za 
klubske ekipe. 
 
Če je sprememba športnega državljanstva povezana z odpovedjo državljanstva, velja 
točka 7.3.2.1. 
 
7.3.3 Menjava kluba med dvema državama 
Menjava kluba je možna kadarkoli, vendar ima igralec pravico nastopa za klub v 
mednarodnem tekmovanju samo, če je bila njegova pravica nastopanja za novi klub 
na nacionalni ravni urejena pred 15. 7. ene sezone. 
 
7.4 Zdravniški pregled 
Vsi športniki, ki sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih, morajo biti zdravstveno 
pregledani. Rezultati pregleda ne smejo nasprotovati udeležbi na tekmovanju. 
 
Potrdilo o zdravniškem pregledu, ki se predloži sodniku, na dan začetka tekmovanja 
ne sme biti starejše od dveh let. Zdravniško potrdilo športnikov U18 in U14 ob 
začetku tekmovanja, v primeru Champions League za vsako tekmo, ne sme biti 
starejše od enega leta. 
 
7.5 Športna in tekmovalna oblačila 
 
7.5.1 Oblika športnih in tekmovalnih oblačil 
Na vseh mednarodnih športnih prireditvah je nastop dovoljen samo v enotnih 
športnih in tekmovalnih oblačilih. 
 
Tekmovalna oblačila: dres, hlače, krilo, nogavice; 
Športna oblačila: tekmovalna oblačila in oblačila za trening. 
 
Pri ekipah velja to za vse tekmovalce in spremljevalce. 
 
Barve tekmovalnih oblačil  niso predpisane. V izjemnih utemeljenih primerih se lahko 
dovoli nastop v enakobarvnih kratkih ali dolgih hlačah (tudi kolesarskih), odnosno 
kratkih hlačah in krilu, kar se prizna kot enotna oblačila. 
 
Pri državnih reprezentancah in posameznikih, ki nastopajo za državo, mora biti na 
dresu grb države ali zveze, na hrbtni strani pa ime države. Pri klubskih ekipah mora 
biti na dresu klubski grb in/ali ime kluba. 
 
Vsem klubskim ekipam je dovoljeno na športnih oblačilih nositi imena in oznake 
podjetij. Če to niso ekipe teh podjetij, je treba upoštevati določila točke 7.5.2. 
 
7.5.2 Reklame 
Na športnih oblačilih so dovoljene reklame. Površina za vsako posamično reklamo ne 
sme biti večja kot 400 cm2. Reklame za alkohol (razen piva) in za tobačne izdelke 
niso dovoljene (glej točka 2.6, odstavek 1 WNBA športnega pravilnika). 
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Reklama ne sme biti v nasprotju z moralo ali s splošno priznanimi načeli v športu. 
 
Reklama na športnih oblačilih mora biti odobrena s strani WNBA. Zahtevke je treba 
vložiti pri WNBA. 
 
Po preverjanju in plačilu pristojbine izda WNBA dovoljenje za dobo treh let (glej točko 
2.6, odstavek 2 WNBA športnega pravilnika). 
 
 
8 Moštveno kegljanje 
 
8.1 Število tekmovalcev v ekipi 
 
8.1.1 Tekmovanja in število tekmovalcev v ekipi 
 
Svetovno prvenstvo člani/članice po 6 tekmovalcev 
Svetovno prvenstvo U23 moški/ženske    po 6 tekmovalcev 
Svetovno prvenstvo U18 moški/ženske po 4 tekmovalce 
Meddržavne tekme člani/članice                po 6 tekmovalcev 
Meddržavne tekme U23 moški/ženske                                        po 6 tekmovalcev 
Meddržavne tekme U18moški/ženske po 4 tekmovalce 
Mednarodne klubske tekme moški/ ženske po 6 tekmovalcev 
 
8.1.2 Obveznost za tekmovanja 
V točki 8.1.1 predpisano število igralcev v ekipi je obvezno za vsa mednarodna 
tekmovanja in za nacionalne kvalifikacije za udeležbo na mednarodnih  tekmovanjih. 
 
Na osnovi obrazloženega predloga zveze članice lahko predsedstvo NBC odobri 
zmanjšanje števila igralcev iz 1. odstavka za posamezna kvalifikacijska tekmovanja 
na štiri igralce. To zmanjšanje na podlagi predloga lahko traja največ tri leta, je pa 
dopustna ponovna vloga. 
 
8.2 Ekipna prvenstva v ligah zvez članic 
NBC priporoča nacionalnim zvezam: 
a) da ekipna prvenstva v ligah odigrajo z do desetimi ekipami, 
b) začetek lige od 35. koledarskega tedna, 
c) konec lige do 16. koledarskega tedna naslednjega leta, 
d) prosti dnevi v 14. in 16. tednu za meddržavne tekme. 
 
Zveze članice, ki imajo več kot 10 ekip v svojem tekmovanju, naj formirajo višje in 
nižje lige z napredovanjem in izpadanjem. To je veljavno tudi v najvišjih ligah njim 
podrejenih organizacij. 
 
Za tekmovalni ustroj v prej navedenih ligah je značilno, da vse ekipe ene lige v času, 
priporočenem v prvem odstavku, odigrajo medsebojne tekme doma in na tujem – 
načelno eno tekmo na teden. 
 
Tako se na koncu določi prvak oziroma ekipa, ki napreduje oziroma izpade, ali pa se 
to določi v tako imenovanem »Play-offu«, ali pa v razigravanju v rundah za prvaka ali 
izpad, z medsebojnimi tekmami doma in na tujem, vsak proti vsakemu. 
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8.3 Prijava ekipe, sprememba postave 
 
8.3.1 Veljavnost 
Velja za ekipna svetovna prvenstva, klubska tekmovanja NBC, meddržavne tekme, 
nacionalna kvalifikacijska tekmovanja za mednarodna tekmovanja in druge tekme, v 
katerih igra ekipa proti ekipi. 
 
8.3.2 Postava 
 
8.3.2.1 Vsebina prijave postave 
Pred tekmo se mora sodniku prijaviti postavo: 
a) do deset igralcev pri 6-članski ekipi, 
b) do sedem igralcev pri 4-članski ekipi. 
 
Od teh jih lahko dejansko nastopi: 
• k točki a) osem igralcev (šest imensko na pozicijah 1 do 6 prijavljenih igralcev in 

dve rezervi izmed štirih preostalih prijavljenih igralcev), 
• k točki b) pet igralcev (štirje imensko na pozicijah 1 do 4 prijavljeni igralci in ena 

rezerva izmed treh preostalih prijavljenih igralcev). 
 
8.3.2.2 Oddaja postave 
a) Tekme na domačih stezah: 

• domača ekipa odda prijavo postave 45 minut pred začetkom tekme, 
sodnik prepusti gostujoči ekipi prijavnico domače ekipe, 

• gostujoča ekipa odda prijavo postave 30 minut pred začetkom tekme, 
• do 15 minut pred začetkom tekme ima domača ekipa pravico vpogleda 

v prijavo postave gostov. 
 
b) Tekme na nevtralnih stezah: 

• obe ekipi oddata prijavo postave 30 minut pred začetkom tekme, 
• sodnik javno objavi postavi obeh ekip 15 minut pred začetkom tekme. 

 
c) Če katera ekipa prijave ni oddala pri odgovornem sodniku v zgoraj predpisanih 

časovnih rokih, je zapravila pravico nastopa. 
 
8.3.2.3 Športniki z drugačno nacionalnostjo kot je nacionalnost kluba 
 
8.3.2.3.1 Uporaba športnikov z drugo nacionalnostjo 
V klubskih ekipah nacionalne zveze lahko na mednarodnih tekmovanjih nastopajo 
igralci, ki imajo drugačno nacionalnost od nacionalne zveze, in sicer: 
a) pri 6-članski ekipi na 2 štartnih pozicijah in 
b) pri 4-članski ekipi na 1 štartni poziciji. 
 
Glede menjave teh igralcev velja točka 8.5.2. 
 
8.3.2.3.2 Prestop v klub druge države  
Pravico do nastopa (tekmovalno izkaznico) za klubsko moštvo v tujini lahko igralec 
pridobi samo, če poseduje pisno dovoljenje (izpisnico) svoje nacionalne zveze, ki je 
potrjeno od NBC.  
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To dovoljenje mora biti predloženo novi nacionalni zvezi pri izstavitvi tekmovalne 
izkaznice. Če dovoljenje ni predloženo, se tekmovalna izkaznica ne sme izstaviti. 
Igralec lahko igra samo za eno moštvo.  
 
Za igralce tuje športne nacionalnosti, ki še niso bili registrirani pri svoji nacionalni 
zvezi, odstavka 1 in 2 ne veljata, razen če prestopijo iz ene nacionalne zveze, ki ni 
njihove nacionalnosti, v drugo nacionalno zvezo v NBC. 
 
Zgoraj navedeni prestop igralca med nacionalnimi zvezami mora nacionalna zveza, 
ki jo igralec zapušča, najaviti Sekretariatu NBC z izpolnjenim obrazcem (Priloga 2). 
Sekretariat NBC bo nato nacionalno zvezo, v klub katere igralec prestopa, obvestil o 
izpisnici nacionalne zveze, ki jo igralec zapušča, vključno z računom za pristojbino. 
 
8.3.2.4 Zamenjava pred začetkom igre 
Če kateri izmed prijavljenih igralcev na štartnih pozicijah od 1 do 6 (od 1 do 4) ne 
more nastopiti, je možen nastop igralca, ki mora biti prijavljen na listi desetih/sedmih 
igralcev, ne sme pa biti med prijavljenimi igralci na štartnih pozicijah od 1 do 6 (od 1 
do 4).  
 
Ta igralec mora nastopiti na poziciji igralca, ki ne more igrati. Takšna zamenjava 
igralca pred začetkom uigravanja ne šteje kot zamenjava iz točke 8.5.2. Tako 
zamenjani igralec ne sme več nastopiti na tekmi, tudi ne kot menjava iz točke 8.5.2. 
 
8.4 Začetne steze in naslednji igralci 
a) Pri tekmovanjih, kjer se nastopa na svojih stezah in stezah nasprotnika, začne 

domačin na neparnih, gost pa na parnih stezah. 
Izjeme morajo biti posebej določene s strani vodstva tekmovanja. 

b) Naslednji igralci začnejo na stezah, na katerih so končali z igro predhodni igralci 
iste ekipe (glej točko 5.3.4.2).  

c) Pri tekmovanjih na nevtralnih stezah se začetne steze ter domačina in gosta 
določijo po štartnem razporedu ali pa z žrebom. 

 
8.5 Menjava igralcev 
 
8.5.1 Tekmovanja z menjavami 
a) Menjave so možne samo pri ekipnih tekmovanjih, 
b) menjave so izključene pri tekmovanjih posamezno, tandem, par. 
 
8.5.2 Število možnih menjav 
a) 6 članske ekipe lahko zamenjajo na tekmi največ 2 igralca na največ 2 startnih 

pozicijah, 
b) namesto a)  je tudi možno, da  prvo zamenjavo zamenjajo še z drugo, 
c) 4 članske ekipe lahko zamenjajo na tekmi 1 igralca na 1 startni poziciji. 
 
8.5.3 Menjave pri Sudden Victory 
Menjava pri Sudden Victory ni možna, tudi če v dosedanji ekipni tekmi zamenjava še 
ni bila izkoriščena. 
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8.6 Posebnosti pri menjavi igralcev 
a) Menjavo je potrebno takoj najaviti sodniku, le-ta pa jo mora označiti na 

tekmovalnem listu igralca in v  zapisniku o tekmi. 
b) Zamenjani igralec takoj nadaljuje z igro na doseženi rezultat igralca, ki ga je 

zamenjal. 
c) Če igralca, ki je druge športne nacionalnosti kot klub (točka 8.3.2.3.1), zamenja 

drug igralec, je ta lahko tudi druge športne nacionalnosti (tujec lahko menja tujca). 
d) Pri očitni poškodbi igralca mora zamenjava nadaljevati z igro v desetih minutah 

po ustavitvi ure. Po dvakratni menjavi igralca nova zamenjava (tudi ob poškodbi) 
ni več mogoča. Ustrezno velja tudi v primeru točke 8.5.2 c). 

e) Igralec ekipe zamudi nastop. Zamenjava lahko nastopi med uigravanjem. Izkoristi 
lahko preostali čas uigravanja. 

 
8.7 Spremljevalci 
Spremljevalci so člani delegacije, h kateri spada tudi igralec. Biti morajo prijavljeni pri 
NBC. 
 
Spremljevalec je upravičen med tekmovanjem dajati tekmovalcu napotke in navodila 
ter pri sodniku vlagati ugovore. Sekundiranje je možno samo v športnih oblačilih 
delegacije in športni obutvi (točka 7.5.1). 
 
Spremljevalec se mora zadrževati  izven tekmovalnega prostora. Vanj lahko vstopi le 
z dovoljenjem sodnika.  
 
Sekundiranje več oseb istočasno enemu igralcu ni dovoljeno. Spremljevalec med 
serijo metov ne sme menjati steze, niti začeti ali končati s sekundiranjem, razen 
zaradi kazni s strani sodnika. 
 
 
9 Svetovna selekcija 
a) Svetovna selekcija NBC je lahko izbrana in vodena samo s strani trenerja, ki ga 

določi predsedstvo NBC.  
b) Zahtevek za tekmo s svetovno selekcijo lahko vloži nacionalna zveza članica 

NBC pri predsedstvu NBC. Stroške, povezane z nastopom svetovne selekcije, 
krije nacionalna zveza, ki je tekmo zahtevala. 

c) Tekmo, na kateri je udeležena svetovna selekcija, mora voditi mednarodni sodnik, 
ki ga delegira predsednik sodnikov NBC. 

d) NBC ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi z izbiro igralcev za svetovno 
selekcijo ali z izvedbo prireditev z udeležbo svetovne selekcije. 

 
 
10  Kršitev pravil, pravila obnašanja, protest 
 
10.1 Opomini igralcem 
 
10.1.1 Opomini splošno 
Vse kršitve Športnega pravilnika ali športne discipline se kaznuje z opominom, v 
skladu s Pravno-disciplinskim pravilnikom NBC. Da bi bil igralec z izrečenim 
opominom vidno seznanjen, mora sodnik pokazati rumeni, rumeno-rdeči ali rdeči 
karton ter pojasniti kakšen prekršek je bil storjen. 
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Ob prekršku prestopa igralnega prostora naprej šteje prižig rumene ali rdeče lučke 
na semaforju kot opomin, ne da bi sodnik pokazal karton. Sodnik ni vezan na ta 
optični prikaz in ga lahko  tudi razveljavi. 
 
Vsi opomini morajo biti označeni v tekmovalnem listu in v zapisniku tekme z navedbo 
vrste prekrška. 
 
10.1.2 Posledice prekrškov na rezultat 
Po prvem opominu igralcu učinki nepravilnih metov več ne štejejo. 
• 1. prekršek   RUMENI KARTON         učinek meta šteje 
• vsak naslednji prekršek RUMENO-RDEČI KARTON     učinek meta ne šteje 
• izključitev    RDEČI KARTON  

a) ves dosedanji rezultat igralca se ne šteje, igralca se izključi (v 
tekmovanju tandem se izključi par), 

b) drug igralec lahko zamenja izključenega igralca (ne v tandemu) in  
odigra preostale mete, začenši od NIČ (glej tudi točko 6.2.2 ničelni 
met in 6.2.3 prekršek med metoma). 

 
10.1.3 Veljavnost in trajanje  
a) Opomini so vezani na osebo (v tandemu na par) in veljajo ves čas posameznega 

nastopa. 
b) Pri tekmovanjih s K.O. sistemom se opomini ne prenašajo v naslednji krog. 
c) Sudden Victory: 

• opomini iz seta/igre ne veljajo v Sudden Victory, 
• opomini v Sudden Victory veljajo samo v trenutno igranem Sudden Victory. 

 
10.2 Opomini spremljevalcem 
 
10.2.1 Časovni okvir  za izrek opomina spremljevalcu 
Časovni okvir za izrek opomina spremljevalcu je definiran s časom nahajanja 
tekmovalca, ki mu ta spremljevalec sekundira, v tekmovalnem prostoru.  

• Začetek: z vstopom igralca v tekmovalni prostor, 
• konec: izstop igralca iz tekmovalnega prostora ob koncu vseh serij metov in 

objavo rezultata (vključno z na tej poziciji nastopajočimi zamenjavami ali 
menjavami). 

 
10.2.2 Opomini 
a) prvi prekršek – rumeni karton – ni drugih posledic, 
b) drugi prekršek – rumeno-rdeči karton – spremljevalec mora takoj zapustiti svoj 

prostor za igralcem in je suspendiran do konca časa po točki 10.2.1. Drugi 
spremljevalec lahko nadaljuje s sekundiranjem v naslednji seriji metov, 

c) izključitev s tekmovanja – rdeči karton – po tretjem prekršku v okviru tekmovanja 
s prepovedjo sekundiranja igralcem. 

 
Kršitve pravil s strani spremljevalcev, ki se ne zgodijo med sekundiranjem igralcu, se 
kljub temu smatrajo kot prekrški po točkah a) in b) in štejejo pri kaznovanju po točkah 
b) in c). Če suspenz že obstaja, sekundiranje ni več možno. 
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10.3 Kršitve pravil  
Kršitve pravil se praviloma kaznujejo ob upoštevanju Pravno-disciplinskega pravilnika 
NBC. Pri tekmovanjih so med drugim možni naslednji prekrški: 
a) prestop označbe igralnega prostora, razen če je kroglovod preveč oddaljen (točka 

5.4.1), 
b) metanje krogle poleg položnice ali na površino steze, 
c) dotikanje tal z rokami ali koleni kot opora – razen pri padcu, 
d) naslanjanje na kroglovod ali steno po izvedenem metu, 
e) namerno ali zavestno igranje, ko naprava za postavljanje kegljev še ni 

pripravljena, 
f) čakanje na posamezno kroglo, 
g) nešportno obnašanje: 

ga) če igralec na zahtevo sodnika ne prične ali ne nadaljuje z igro, 
gb) nepriznavanje sodniških odločitev, 
gc) motenje ali oviranje nasprotnika, 
gd) glasno in moteče govorjenje, stokanje, vpitje in podobno, 
ge) razpravljanje z gledalci, 
gf) žaljenje sodnikov, športnih funkcionarjev ali gledalcev. 

 
Sodnik mora ob zelo nešportnem ali neprimernem obnašanju, kakor tudi pri 
ponovljenih kršitvah športne discipline, izreči izključitev (rdeči karton). 
 
Prekrški po točkah od a) do d) in f) se med uigravanjem ne kaznujejo. 
 
10.4 Pravila obnašanja igralcev 
a) Čakanje na vrnitev določene krogle ni dovoljeno, prav tako ne na mednarodnih 

tekmovanjih uporaba lastnih krogel. 
 
b) Lahko se uporabljajo sredstva za boljši prijem krogle, uporaba sredstev iz pršilne 

doze (spray)  je prepovedana. 
 

Če se uporabljajo sredstva za boljši prijem krogle je potrebno pred menjavo stez 
uporabljene krogle očistiti. 
 
Pri skupnem kroglovodu mora biti soigralcu zagotovljena igra z brezhibnimi 
kroglami. Če to ni mogoče potem uporaba sredstev za boljši prijem krogle ni 
dovoljena. 

 
c) Označbe na deski položnici niso dovoljene. Za oznako stojišča pa je dovoljeno ob 

položnici namestiti majhne oznake (lepilni trak), ki pa jih je potrebno odstraniti 
brez poškodb steze ob menjavi stez. 

 
d) Neupoštevanje teh pravil obnašanja se lahko kaznuje kot kršitev pravil. 
 
10.5 Navodila organizatorju, sodniku 
a) Potrebno je preprečiti: 

aa) fotografiranje z bliskavico med igro, 
ab) navijanje z neprimernimi hrupnimi inštrumenti, s katerimi se vzpodbuja in tako 
moti igralce. 
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Odgovorni sodnik presodi v posamičnem primeru, glede na lokalne okoliščine, o 
posredovanju v primerih aa) in ab). 

b) V interesu kegljaškega športa je potrebno nuditi televizijskim ekipam in 
poročevalcem vso potrebno podporo. Pri tem se lahko vzame v zakup tudi 
manjše motnje poteka tekmovanja. 

c) Organizator je odgovoren za red in mir na kegljišču. Odredbe odgovornega 
sodnika, kot je odstranitev udeležencev ali gledalcev iz dvorane, mora organizator 
upoštevati. 

 
10.6 Protest  
Protest mora vložiti vodja delegacije, njegov namestnik ali igralčev spremljevalec 
pisno pri glavnemu sodniku/sodniškem razsodišču. Glede ostalega glej točko 5.2 
Pravno-disciplinskega pravilnika NBC. 
 
Protest se obravnava samo, če je bila istočasno vplačana pritožbena pristojbina. Če 
je protest ugodno rešen, se pristojbina vrne. Glede višine pristojbine velja točka 
13.3.2 Pravilnika o financah in potnih stroških NBC. 
 
 
11 Začetek veljavnosti  
 
11.1 Začetek veljavnosti verzije 1.00 
Športni pravilnik v obstoječi obliki je bil sprejet s strani Konference NBC v preteklih 
letih. 
 
Z novo verzijo Športnega pravilnika v tej obliki se izvršuje naročilo Konference 2005 v 
Brnu (CZE). Nova verzija 1.00 velja od 1. 4. 2010. 
 
Če so v že sprejetih Izvedbenih določilih navedbe členov, ki se sklicujejo na stari 
Športni pravilnik, se morajo uporabljati ustrezni novi členi in točke tega Športnega 
pravilnika. 
 
11.2 Začetek veljavnosti verzije 1.01 
Ta 1. sprememba Športnega pravilnika je začela veljati 1. 1. 2011. 
 
 
12 Priloge k temu pravilniku 
Priloga 1: Priznavanje in soglasje k antidopinškim določilom WNBA in Športnemu 

razsodišču 
Priloga 2: Izpisnica pri klubskem prestopu med zvezami članicami NBC 
Priloga 3: Prijavnica za izvedbo mednarodnih prireditev  
 
 


