
IZVLEČEK IZ ŠPORTNEGA PRAVILNIKA 
PRILOGA SODNIŠKEMU PRAVILNIKU 

 
 
PREPOVED KAJENJA IN PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ 
Med izvedbo kegljaških športnih prireditev je v športnem delu kegljišča absolutna prepoved kajenja in 
pitja alkoholnih pijač. Prireditelj ali organizator ima pravico izreči popolno prepoved kajenja, točenja in 
pitja alkoholnih pijač za celotno območje kegljišča. 
 
Za vse udeležence tekmovanja (igralce, sekundante, spremljevalce in ostale osebe, ki so neposredno 
povezane s tekmovanjem) velja med tekmovanjem striktna prepoved uživanja alkohola. Vsebnost 
alkohola v krvi 0,1 g/L ali več, pri vseh navedenih osebah, šteje kot kršitev anti-dopinških določil in mora 
biti kaznovano po njihovih določbah. Vsebnost alkohola v krvi se lahko izmeri z analizo izdihanega 
zraka in/ali analizo krvi. 
 
SEKUNDANTI 
Spremljevalci ali sekundanti igralca so lahko samo osebe, ki so člani delegacije, imensko navedeni in 
tako prijavljeni. Če imenska prijava ni potrebna, odpade ta pogoj. Sekundant je upravičen med 
tekmovanjem dajati tekmovalcu/-ki napotke in navodila ter pri sodniku vlagati ugovore. Sekundant lahko 
opravlja svoje delo le, če je oblečen v športno obleko in obut v športno obutev. Zadrževati se mora izven 
tekmovalnega prostora. Vanj lahko vstopi le z dovoljenjem sodnika. Sekundiranje več oseb istočasno 
enemu igralcu/-ki ni dovoljeno. Sekundant med serijo metov ne sme menjati steze, niti začeti ali končati 
s sekundiranjem. 
 
Sekundantu je prepovedano vstopiti v tekmovalni prostor brez sodnikovega dovoljenja. Nešportno 
vedenje sekundanta sodnik kaznuje z opozorilnim rumenim kartonom ali ga odstrani do konca vseh serij 
metov z rumeno-rdečim kartonom. Izključenega sekundanta lahko zamenja druga oseba, ki je navedena 
na spisku, vendar šele po zaključeni seriji metov na isti stezi. 
 
ŠPORTNI RED 
Tekmovalcu ni dovoljeno: 
• pljuvati v roke in na tla, 
• preklinjati, 
• motiti tekmovalce na ostalih stezah, 
• brisanje krogle v dres, 
• brisanje podplatov copat z roko. 
 
SODNIKI 
Sodnik je oseba, ki vodi kegljaška tekmovanja in sodi na podlagi navodil in veljavnih pravilnikov KZS. 
Vse svoje odločitve izreka ustno. Vsa tekmovanja vodijo sodniki z opravljeno licenco. 
 
Sodniška obleka na tekmovanjih: 
• modro-bela majica z znakom KZS, 
• črne hlače (ženske lahko nosijo črno krilo), 
• beli brezrokavnik, bela jopa (v primeru nizkih temperatur), 
• športna obutev. 
 
Vsak sodnik ima sodniško značko in izkaznico. Značko ustrezne kategorije mora imeti pripeto na žepu, 
na levi strani srajce.  
 
Tekmovanje vodi sodniška ekipa: 
• glavni sodnik, 
• sodniki na stezah ali usposobljene osebe za delo z avtomati, sodnik zapisnikar.  



Kegljaški organ, ki razpiše tekmovanje, določi način delegiranja sodniške sestave. Po potrebi lahko 
določi tudi delegata tekmovanja, ki bo sodeloval pri delu vodstva tekmovanja. 
 
Dolžnosti glavnega sodnika na kegljišču: 
• po prejetem obvestilu o delegiranju se dogovori z ostalimi sodniki ali usposobljenimi osebami za 

delo na avtomatih o nalogah na tekmovanju, 
• je na kegljišču najmanj eno (1) uro pred začetkom tekmovanja, 
• pred začetkom tekmovanja pregleda kegljišče in ostale rekvizite, 
• sprejema dokumente prijavljenih tekmovalcev in odloča o pravici nastopa, 
• objavlja izid pregleda kegljišča in rekvizitov ter odpira kegljišče za tekmovanje, 
• skrbi, da udeleženci tekmovanja spoštujejo predpise tega pravilnika in v primeru kršitev ustrezno 

ukrepa, 
• po potrebi skliče tekmovalno komisijo, 
• izvede skupni pozdrav tekmovalcev, 
• predstavlja tekmovalce, nadzoruje uigravanje na stezah in objavlja začetek nastopa, 
• nadzoruje delo sodnikov ali usposobljenih oseb za delo z avtomati, 
• vodi delo vodstva tekmovanja na kegljišču in vpisuje morebitne pritožbe, 
• preveri in podpiše vse zapisnike v zvezi s tekmovanjem, 
• po končanem tekmovanju objavi zmagovalca in po potrebi podeli priznanja, 
• ureja vso dokumentacijo o tekmovanju (skupaj s poročilom) in jo v najkrajšem možnem času pošlje 

pristojnemu kegljaškemu organu, 
• izreka kazni za prekrške in se ves čas nahaja na kegljišču. 
 
Naloge sodnikov in usposobljenih oseb  za delo na stezah: 
• spremljajo igro in vedenje tekmovalcev na stezah, v primeru kršenja predpisov tega pravilnika na 

predpisan način označijo kazen v zapisniku tekmovalca, 
• nadzorujejo delovanje avtomatov in totalizatorjev ter obveščajo glavnega sodnika o morebitnih 

motnjah, 
• obveščajo glavnega sodnika o prekrških tekmovalcev, 
• usposobljene osebe nadzirajo samo delovanje avtomatov in pravilnost izpisa. 
 
V primeru nepredvidene odsotnosti delegiranega člana sodniške ekipe se opravi zamenjava:  
• glavnega sodnika zamenja delegiran sodnik z najvišjo kategorijo, 
• sodnika na stezi lahko zamenja sodnik izmed navzočih sodnikov med gledalci, 
• če takšna zamenjava ni možna, lahko v skrajnem primeru vodstvo tekmovanja na kegljišču 

sporazumno določi osebo izmed prijavljenih udeležencev tekmovanja. 
 

Vse ostale pravice in dolžnosti kegljaških sodnikov so določene v Sodniškem pravilniku KZS. 
 
Dopolnilo sodniških navodil: 
Sekundant lahko pride do tekmovalca v katerem koli metu, vendar ga ne sme zapustiti do konca seta. 
Pri menjavi stez se sekundant lahko prestavi k drugemu tekmovalcu. V kolikor sekundant zapusti 
prostor za igralcem pred končanjem seta ali igre, je to nešportno obnašanje, za katerega prejme 
ustrezni karton. 
 
V kategoriji U14, U18 in U23 je sekundantu dovoljeno gibanje za svojimi tekmovalci na športni način, saj 
v omenjenih kategorijah hkrati nastopa na stezah več tekmovalcev iz istega kluba.  


