
19. člen 
V ekipnem ligaškem tekmovanju se na osnovi določila Mednarodnega športnega 
pravilnika za tekmo lahko prijavi do 10 tekmovalcev s predložitvijo veljavnih 
tekmovalnih izkaznic. Od teh jih lahko dejansko na tekmi nastopi 8 (šest tekmovalcev, 
ki so začeli s serijo prvih metov in dve zamenjavi). 
 
 
Obe  ekipi morata  30 minut pred začetkom tekme istočasno oddati prijavo sestave 
svoje ekipe. Ob prijavi je treba navesti tudi točen vrstni red šestih predvidenih 
tekmovalcev, ki bodo aktivno nastopili na tekmi. Navesti je treba tudi rezervne 
tekmovalce (katerih število je lahko od 0 do 4 in so napisani poljubno na pozicijah od 
7 do 10).  
 
Če kateri izmed prijavljenih šestih tekmovalcev ne more nastopiti, je možen nastop 
kateregakoli tekmovalca, ki je prijavljen na seznamu rezervnih tekmovalcev za tekmo. 
Tekmovalec, ki je bil zamenjan na takšen način, ne sme več nastopiti na tej tekmi. O 
spremembi vrstnega reda nastopajočih mora glavni sodnik vse prisotne, še posebej 
pa vodjo druge ekipe, takoj obvestiti (preko ozvočenja in informativne table). 
 
Če je tekmovalec zamenjan v času uigravanja, se to šteje že kot ena od dveh možnih 
menjav. Novi tekmovalec lahko izkoristi preostali čas za ogrevanje. 
Rezervni tekmovalec je lahko zamenjan z drugim rezervnim tekmovalcem. 
 
Vodja ekipe mora izročiti glavnemu sodniku izpolnjeno prijavnico ter tekmovalne 
knjižice, Na prijavnici morajo biti po vrstnem redu napisani nastopajoči in rezervni 
tekmovalci (priimek in ime ter matična številka registracije) ter navedeni vsi trenerji oz. 
osebe, ki bodo sekundirale tekmovalcem ter vodja ekipe. Nastopajočim tekmovalcem 
lahko sekundirajo samo osebe, ki so navedene na prijavnici.  
 
Po objavi sestave ekip glavni sodnik na zahtevo predstavnika ekipe preda tekmovalne 
knjižice tekmovalcev posameznih ekip v pregled   
 
Na vseh tekmovanjih je nastop dovoljen samo v športnih oblačilih. Ekipe morajo 
nastopiti  v enotnih športnih oblačilih (dres, hlače ali krilo in nogavice – le-te morajo biti 
v enotni osnovni barvi). Barve športnih oblačil niso predpisane. V izjemnih utemeljenih 
primerih se lahko dovoli nastop v enako barvnih kratkih ali dolgih hlačah (tudi 
kolesarskih), odnosno kratkih hlačah in krilu, kar se prizna kot enotna oblačila. Vsem 
klubskim ekipam je dovoljeno na dresu nositi imena in oznake firm.                                
 
Pet minut pred predvidenim začetkom tekme je skupni pozdrav obeh ekip v enotni 

športni opremi. Na pozdravu mora biti v vsaki ekipi najmanj 5 predstavnikov  s 

predložene prijavnice. V primeru kršenja tega določila se klub kaznuje z denarno 

kaznijo 


