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I. SPLOŠNA DOLOČILA 

1. člen 

Ta pravilnik ureja tekmovanja v baseballu in softballu v 
Republiki Sloveniji v okviru Zveze za baseball in softball 
Slovenije (v nadaljevanju: ZBSS) tako, da določa potek, 
organizacijsko - tehnične obveznosti, kakor tudi sankcije za 
kršitev teh obveznosti in discipline v tekmovanjih nasploh. 

2. člen 

Tekmovanja vodi komisar tekmovanja ustrezne panoge (baseball 
oziroma softball) v skladu s tem pravilnikom in v skladu s 
sklepi Komisije za pritožbe in Izvršnega odbora (v nadaljevanju: 
IO) ZBSS. Ta pravilnik velja za panogi: 

•baseball (z disciplino baseball), 

•softball (z disciplinama fastpitch in slowpitch). 

3. člen 

S tem pravilnikom je urejeno tekmovanje za vse kategorije v 
baseballu in softballu v Republiki Sloveniji. 

4. člen 

Baseball tekme se igrajo po pravilih baseball igre, ki so 
navedena v Official Baseball Rules (professional), ki jih izda 
WBSC/CEB, veljavnih za tekočo sezono. Softball tekme se igrajo 
po pravilih softball igre, ki so navedena v WBSC Rule Book, ki 
jih izda WBSC/ESF, veljavnih za tekočo sezono. Tolmačenje teh 
pravil daje Sodniški odbor ZBSS. 



II. SISTEMI TEKMOVANJA 

5. člen 

Sisteme tekmovanj za posamezne kategorije urejajo posebni 
pravilniki, ki jih na predlog Strokovnega odbora Zveze potrdi 
IO. 

6. člen 

Sistemi tekmovanja za tekočo sezono morajo biti sprejeti 
najkasneje do razpisa za tekmovanja tekoče sezone. 

7. člen 

Tekme trajajo: 

A. BASEBALL: 

a) za člane: 9 menjav brez časovne omejitve, 

b) za U23 (mlajše člane): 9 menjav ali 2 uri, 

c) za U18 (mladince): 7 menjav ali 2 uri, 

d) za U15 (kadete): 7 menjav ali 1 ura in 45 min, 

e) za U12 (dečke in deklice): 5 menjav ali 1 ura in 30 min. 

B. SOFTBALL: 

f) za člane/članice: 7 menjav brez časovne omejitve, 

g) za U22 (mlajše člane/članice): 7 menjav ali 2 uri, 

h) za U19 (mladince/mladinke): 7 menjav ali 2 uri, 

i) za U16 (kadete/kadetinje): 6 menjav ali 2 uri, 

j) za U13 (dečke in deklice): 5 menjav ali 1 ura in 30 min. 

8. člen 

Če je ena od ekip premočna in po določenem času vodi za 10 ali 
več točk, se tekma prekine: 



A. BASEBALL: 

a) za člane: po 7 oz. po 6 in ½ menjavah, če vodi domača ekipa, 

b) za U23 (mlajše člane): po 7 oz. po 6 in ½ menjavah, če vodi 
domača ekipa, 

c) za U18 (mladince): po 5 oz. po 4 in ½ menjavah, če vodi 
domača ekipa, 

d) za U15 (kadete): po 5 oz. po 4 in ½ menjavah, če vodi domača 
ekipa, 

e) za U12 (dečke in deklice): po 4 oz. po 3 in ½ menjavah, če 
vodi domača ekipa 

B. SOFTBALL: 

a) za člane/članice: po 5 oz. po 4 in ½ menjavah, če vodi domača 
ekipa, 

b) za U22 (mlajše člane/članice): po 5 oz. po 4 in ½ menjavah, 
če vodi domača ekipa, 

c) za U19 (mladince/mladinke): po 5 oz. po 4 in ½ menjavah, če 
vodi domača ekipa, 

d) za U16 (kadete/kadetinje): po 4 oz. po 3 in ½ menjavah, če 
vodi domača ekipa, 

e) za U13 (dečke in deklice): po 3 oz. po 2 in ½ menjavah, če 
vodi domača ekipa. 

9. člen 

POGOJNIKI NAD IN POD STAROSTJO 

Za ekipe dečkov in deklic lahko nastopajo igralci in igralke, ki 
v tekoči sezoni dopolnijo najmanj 6 in največ 13 let. 

Za ekipe kadetov in kadetinj lahko nastopajo igralci in igralke, 
ki v tekoči sezoni dopolnijo najmanj 11 in največ 16 let. 

Za ekipe mladincev in mladink lahko nastopajo igralci in 
igralke, ki v tekoči sezoni dopolnijo najmanj 14 let in največ 
19 let. 



Za ekipe mlajših članov in članic lahko nastopajo igralci in 
igralke, ki v tekoči sezoni dopolnijo najmanj 14 let in največ 
24 let. 

Za ekipe članov in članic lahko nastopajo igralci in igralke, ki 
v tekoči sezoni dopolnijo najmanj 15 let. 

10. člen 

Če ekipa tekmo izgubi brez boja, se tekma registrira v korist 
nasprotne ekipe z rezultatom: 

A. BASEBALL: 

a) za člane: 9:0, 

b) za U23 (mlajše člane): 9:0, 

c) za U18 (mladince): 7:0, 

d) za U15 (kadete): 7:0,  

e) za U12 (dečke in deklice): 5:0. 

B. SOFTBALL: 

a) za člane/članice: 7:0, 

b) za U22 (mlajše člane/članice): 7:0, 

c) za U19 (mladince/mladinke): 7:0, 

d) za U16 (kadete/kadetinje): 6:0, 

e) za U13 (dečke in deklice): 5:0. 

Z istim rezultatom v korist nasprotne ekipe se registrirajo vse 
tekme ekipe, tudi že odigrane, če je bila izključena iz 
tekmovanja ali če je iz tekmovanja izstopila. 

11. člen 

Zmagovalna ekipa tekmovanja v določeni kategoriji osvoji naslov 
državnega prvaka Republike Slovenije za tekoče leto. 



III. TERMINI 

12. člen 

Tekmovanje poteka po sistemih tekmovanja, ki jih na predlog 
Strokovnega sveta ZBSS sprejme IO. Komisar objavi koledar 
tekmovanj najmanj 7 dni pred začetkom tekmovanj. 

13. člen 

Sprejetega koledarja tekmovanja se ne da spreminjati.  

Izjemoma lahko ekipa najmanj 8 dni pred predvidenim datumom 
tekme zaprosi za prestavitev tekme, vendar samo enkrat v tekoči 
sezoni za posamezno kategorijo.  

Ekipa, ki je tekmo prestavila, lahko komisarju ob dani prošnji 
za prestavitev tekme, predlaga tudi nov termin tekme, s katerim 
se mora strinjati nasprotna ekipa. 

V kolikor se ekipi ne moreta dogovoriti za nov termin ga določi 
komisar v enem od prostih rezervnih terminov. 

IV. PRIJAVE NA TEKMOVANJE 

14. člen 

Pravico sodelovanja na tekmovanju imajo samo ekipe, ki jih 
prijavijo klubi člani ZBSS. Vse sodelujoče ekipe so dolžne ob 
razpisu tekmovanja poslati komisarju tekmovanja prijavo za 
tekmovanje, ki obsega vsaj naslednje podatke: 

a) ime ekipe, 

b) ime kluba, člana ZBSS, ki prijavlja ekipo, 

c) email, kamor se pošilja uradno pošto, 

d) ime in priimek, naslov, telefonsko številko in email vodje 
ekipe, 

e) naslov igrišča, na katerem bo ekipa igrala kot domačin, 

f) spisek igralcev, ki bodo nastopali za ekipo, 

g) podpis vodje ekipe in predsednika kluba, ki ekipo prijavlja. 



Dokončni spisek igralcev je ekipa dolžna posredovati komisarju 
in sekretarju v skladu z registracijskim pravilnikom. 

15. člen 

Če ekipe ne zadovoljijo zahtevam iz 14. člena tega pravilnika, 
ne morejo tekmovati v prvenstvu Republike Slovenije. 

V. ORGANIZACIJSKO TEHNIČNE DOLOČBE 

16. člen 

Domača ekipa je dolžna pred tekmo zagotoviti ustrezno število 
tekmovalnih žog in pred tekmo dati tri sodniku. Ko sodnik 
ugotovi, da žoga ni več primerna za igro, jo je potrebno 
zamenjati z novo iste znamke. 

Če domača ekipa nima dovolj žog, sodnik lahko tekmo prekine. V 
tem primeru domača ekipa izgubi tekmo brez boja. 

17. člen 

Domača ekipa oz. njen klub kot organizator je dolžan priskrbeti 
prvo pomoč. 

Organizator nosi popolno odgovornost za incidente, ki se zgodijo 
na sami tekmi ali v neposredni zvezi z njo. 

18. člen 

Prizorišče tekme mora biti obeleženo s slovensko zastavo. 

Obvezno je tudi delovanje semaforja. 

19. člen 

Tekma se mora začeti ob napovedanem času. Glavni sodnik 10 minut 
pred začetkom tekme pregleda igrišče ter ugotovi, ali je 
organizator zadovoljil tehničnim zahtevam.  



Če ugotovi, da ni vse v skladu s tehničnimi zahtevami, da 
organizatorju 30 minut časa za odpravo ugotovljenih 
pomanjkljivosti.  

Vodji obeh ekip opozori na vse pomanjkljivosti, ki za seboj 
potegnejo izreke denarnih kazni, z namenom odprave le teh.  

Če se pomanjkljivosti ne odpravijo, sodnik ukrepa v skladu s 
pravilniki. 

VI. POTEK TEKME 

20. člen 

V času, predvidenem za začetek tekme, morata biti ekipi na 
igrišču s po najmanj 9 igralci. 

Pri baseballu je dovoljena uporaba lesenih, kompozitnih palic, v 
mlajših kategorijah pa tudi aluminijastih palic. 

Pri softballu je dovoljena uporaba aluminijastih palic, pri 
ženskih igralkah pa tudi kompozitnih palic. 

Vsi igralci morajo imeti enake barve zgornje dele dresov ter 
kapice (pri softballu lahko šilte), ki so obvezni sestavni del 
opreme. 

Zaščitne čelade za odbijalca morajo imeti ščitnik najmanj na 
tisti strani glave, ki je obrnjena proti metalcu. Lovilec mora 
imeti čelado za lovilca, masko, ščitnik za prsi in ščitnik za 
noge. Brez te zaščitne opreme sodnik ne sme dovoliti igre. 

Pri baseballu je pravilo “Designated Hitter Rule” iz “Official 
Baseball Rules” dovoljeno pri mlajših članih in članih. 

Domača ekipa zasede klop, ki jo je upravitelj igrišča določil ob 
začetku tekmovanja. 

Poleg igralcev je lahko na klopi še največ 5 oseb (trenerji, 
zapisnikar ekipe, maser, zdravnik, itd.). 

Vodja ekipe in trenerji morajo biti obvezno v uniformi ekipe, 
pri mlajših kategorijah pa so lahko v uniformi kluba. Vse osebe, 
ki niso v uniformi kluba (zapisnikar, zdravnik, itd.), imajo 



pravico sedeti na klopi, ne smejo pa je zapustiti, ne da o tem 
seznanijo sodnika. 

V primeru slabih vremenskih razmer, se izjemoma lahko dovoli, da 
komisar 12 ur pred uro tekme/turnirja obvesti vodje ekip in 
glavnega sodnika, da je možna prestavitev tekme. Nato se 2 uri 
pred pričetkom tekme, na igrišču, kjer bi morala potekati tekma, 
sestanejo samo: vodje ekip in glavni sodnik ter se odločijo o 
statusu tekme. 

V kolikor so soglasni, da so vremenske razmere neprimerne za 
odigranje tekme, obvestijo komisarja in svoje igralce in s tem 
velja, da bo tekma prestavljena. Komisar za to tekmo določi nov 
datum v prvem rezervnem/prostem terminu.  

V kolikor se zaradi dežja ne more odigrati tudi ta tekma, se 
ekipe same dogovorijo za nov datum tekme, ki ni nujno eden od 
rezervnih terminov. O tem morajo vodje ekip obvestiti komisarja 
v 2 dneh po datumu neodigrane tekme. V kolikor tega ne storijo, 
datum določi komisar. 

21. člen 

Ekipi pred tekmo za ogrevanje uporabljata igrišče po naslednjem 
razporedu: 

A. DOMAČA EKIPA 

a) 90 minut do 60 minut pred začetkom tekme za odbijanje, 

b) 30 minut do 20 minut pred začetkom tekme za ogrevanje 
obrambnih igralcev, 

B. GOSTUJOČA EKIPA 

a) 60 minut do 30 minut pred začetkom tekme za odbijanje 

b) 20 minut do 10 minut pred začetkom tekme za ogrevanje 
obrambnih igralcev, 

C. ORGANIZATOR 

a) 10 minut do začetka tekme za dokončno ureditev in pregled 
igrišča. 



22. člen 

Vodji obeh ekip morata 5 minut pred začetkom tekme glavnemu 
sodniku izročiti dokumente s spiskom prisotnih igralcev ter 
razporedom igralcev v obrambi in napadu (lista odbijanja). 

Prav tako morata dostaviti potrjene tekmovalne liste igralcev in 
funkcionarjev. 

Sodnik na podlagi predloženih dokumentov ugotovi zadostno 
število igralcev, pravico nastopa ter istovetnost igralcev in 
funkcionarjev. 

Sodnik ne dovoli prisotnosti funkcionarjev na klopi za igralce, 
če le-ti niso na potrjeni tekmovalni listi. 

23. člen 

Če ena od ekip (v skladu s 1. odstavkom 22. člena tega 
pravilnika), ob času določenem za začetek tekme, še ni na 
igrišču z 9 igralci, ta ekipa izgubi tekmo brez boja. 

24. člen 

(brisan) 

25. člen 

Določbe iz 23. člena ne veljajo, če ekipa ne pride na tekmo 
zaradi dogodka, ki ga ni sama zakrivila, niti ga ni bilo mogoče 
pričakovati in se mu izogniti (višja sila). 

Ekipa mora o takem slučaju takoj, ko nastane, obvestiti sodnika, 
komisarja in nasprotno ekipo. 

O usodi takšne tekme odloča komisar tekmovanja. 

26. člen 

Če se tekma zaradi kakršnega koli vzroka ne more regularno 
odigrati do konca, glavni sodnik tekmo prekine. Če prekinitev 
(ali skupna vsota prekinitev) traja več kot 30 minut, je tekma 
končana. 



V primeru slabih vremenskih pogojev lahko sodnik tekmo predčasno 
konča. 

Če je odigrano minimalno zadostno število menjav, se tekma 
registrira z doseženim rezultatom zadnje končane menjave. 

Minimalno zadostno število zaključenih menjav: 

A. BASEBALL: 

a) za člane: 5, 

b) za mlajše člane: 5,  

c) za mladince: 4, 

d) za kadete: 4, 

e) za dečke in deklice: 3; 

B. SOFTBALL: 

a) za člane/članice: 4, 

b) za mlajše člane/članice: 4, 

c) za mladince/mladinke: 4, 

d) za kadete/kadetinje: 3, 

e) za dečke in deklice: 3. 

Če je odigrano manj od zadostnega števila menjav, sodnik takoj 
po prekinitvi tekme, v soglasju z vodjema obeh ekip, določi 
termin nove tekme ter o tem takoj obvesti komisarja tekmovanja. 

Komisar tekmovanja s pismenim obvestilom v roku 24 ur potrdi 
novi termin tekme. 

Če se ekipi ne moreta dogovoriti za nov termin tekme, odloči o 
novem terminu komisar tekmovanja. 

Komisar tekmovanja določi nov datum tekme, ki je prvi prosti 
rezervni termin in s pisnim obvestilom potrdi nov termin tekme. 

Če se tekma nadaljuje v novem terminu, lahko igrajo le 
igralci, ki so bili na prvotni listi odbijanja (zamenjani 
igralci nimajo več pravice nastopa). 



Če se igra nova tekma od začetka, imajo pravico nastopa vsi 
registrirani igralci. 

27. člen 

Vse tekme se začnejo tako, da domača ekipa zasede pozicije v 
obrambi, gostujoča ekipa pa se pripravi za odbijanje. 

Po končani tekmi se ekipi pozdravita po naslednjem obveznem 
protokolu: obe ekipi gresta proti mestu metalca z baze, ki je 
bližja klopi, ki jo zasedata, na mestu metalca se igralci 
ustavijo, snamejo kape in pozdravijo gledalce ter se nato 
medsebojno rokujejo (običajni stisk dlani ali »high five«).  

Sodelovati morajo vsi igralci in funkcionarji, ki so zaključili 
tekmo. 

Pozdrav vodijo prisotni sodniki, ki se pred začetkom pozdrava 
postavijo na domačo bazo, obrnjeni proti igralcem in ko da 
glavni sodnik znak za mimohod, se ekipi pozdravita. 

28. člen 

Igralec, ki je bil vpisan v listi odbijanja in je prišel na 
tekmo, mora sodnika seznaniti, če želi zapustiti igrišče ali 
tekmo. 

Enako velja za vse funkcionarje, prisotne na klopi ekipe. 

Do sodnika najprej pristopi trener, ki mu javi namero odhoda, ob 
naslednjem premoru (“Time”) pa lahko igralec ali funkcionar 
zapusti igrišče. 

29. člen 

Igralec, ki ni bil vpisan na listo odbijanja, nima pravice 
nastopa na tekmi. 

Vsi igralci, ki so vpisani na listo odbijanja, lahko nastopijo 
na tekmi, brez časovnih omejitev glede prihoda na tekmo. 

Vendar lahko vstopijo na igrišče šele po tem, ko sodnik kliče 
“Time”. 



Enako velja za ostale funkcionarje prisotne na klopi ekipe. 

30. člen 

Igralci ter drugi uradni predstavniki ekipe nimajo pravice med 
tekmo razpravljati s sodniki o njihovih odločitvah. Sodniki 
lahko pojasnijo svojo odločitev, vendar samo vodji ekipe, 
trenerju ali managerju, ki za to zaprosi, vendar samo enemu od 
njih naenkrat. 

Vse nejasnosti in nepravilnosti imajo predstavniki ekip pravico 
najaviti s pritožbo, ki jo vložijo v skladu s tem pravilnikom. 

31. člen 

Če se tekma predčasno konča zaradi tega, ker ostane na igrišču 
manj kot 9 igralcev ene ekipe, ekipa s premalo igralci izgubi 
tekmo brez boja.  

Če ostaneta z manj kot 9 igralci obe ekipi, je tekma 
neodločena.  

V tem primeru se tekma zabeleži z rezultatom 0:0, nobena od 
ekip ne dobi točk za zmago. 

32. člen 

V želji po hitrejšem in atraktivnejšemu poteku tekem v baseballu 
Evropska baseball konfederacija CEB predpisuje naslednja 
pravila, ki se uporabljajo tudi na tekmovanjih ZBSS v vseh 
kategorijah. 

I. Metalec ima 12 sekund za začetek metanja. 

II. Odbijalcu ni dovoljeno zapustiti prostora za odbijanje, 
dokler ne zaprosi za prekinitev in mu sodnik ugodi. Šele ko 
sodnik dosodi prekinitev, lahko igralec zapusti prostor za 
odbijanje. 

III. Metalcu je dovoljeno, da pred začetkom metanja v prvem 
inningu in ob vsaki menjavi metalca vrže 8 ogrevalnih metov, 
oziroma 4 ogrevalne mete ob začetku vsake menjave, glavni sodnik 
pa mora zagotoviti, da med meti ni prevelikih časovnih 



presledkov. Ekipe morajo imeti pripravljenega lovilca, da lovi 
ogrevalne mete metalca takoj po zaključku menjave. Če ekipa ne 
opravi ogrevalnih metov v razumno kratkem času lahko sodnik 
prekine ogrevanje in začne igro. 

IV. Ko odbijalec odbije home-run, se ga člani njegove ekipe ne 
smejo dotakniti, dokler ne stopi na domačo bazo. Za 
neupoštevanje tega pravila bo ekipa prvič opozorjena, ob 
naslednji kršitvi pa bo izločen vodja ekipe in točka ne bo 
štela. 

V. Samo en infielder lahko pride k metalcu na mesto metalca. 
Dovoljen je samo en tak obisk na menjavo. Lovilec v tem primeru 
ne šteje za infielderja. 

VI. Vodja ekipe ima dovoljene tri “proste obiske" na mestu 
metalca, da se pogovori z metalcem. "Prosti obisk" je obisk, po 
katerem metalec ni zamenjan. Po tretjem prostem obisku se ob 
vsakem nadaljnjem obisku na mestu metalca mora zamenjati 
metalec. Če se igrajo dodatne menjave je dovoljen po en prosti 
obisk vodje ekipe na 3 dodatne menjave. 

VII. Ob drugem obisku na mestu metalca v isti menjavi se mora 
zamenjati metalec. 

VIII. Ob obisku vodje ekipe je lahko na mestu metalca prisoten 
le še eden od infielderjev. Obisk infielderja je možen samo 
skladno s pravilom VI. 

IX. Kadar je ekipa v napadu, ima dovoljene le tri "posvete" na 
tekmo. Za "posvet" se šteje ko vodja ekipe ali nekdo iz ekipe, 
ki je v napadu, prekine tekmo za kakršenkoli pogovor z igralcem, 
ki je v napadu, pa naj bo to odbijalec, tekač na bazi, igralec, 
ki se šele pripravlja za odbijanje, ali za pogovor z drugim 
trenerjem. Če se igrajo dodatne menjave je dovoljen po en posvet 
ekipe v napadu na 3 dodatne menjave. V primeru kršitve se lahko 
izloči vodjo ekipe ali trenerja. 

Če ekipa krši katero od teh pravil se osebo, ki pravilo krši 
najprej opozori, v primeru ponovne kršitve pa izloči iz igre. 



33. člen 

Če je tekma izenačena po končanem številu menjav določenim v 7. 
členu, se igrajo dodatne menjave v skladu s WBSC/CEB (za 
baseball) ali WBSC/ESF (za softball) pravilnikom. 

VII. SODNIKI IN ZAPISNIKARJI 

34. člen 

Tekme članov v baseballu sodita najmanj dva sodnika, preostale 
tekme sodi najmanj en sodnik. Končnice tudi v nižjih kategorijah 
sodita najmanj dva sodnika. 

Za delegacije, zamenjave in nadomestitve sodnikov in 
zapisnikarjev skrbi ZBSS. 

35. člen 

Če delegiranega sodnika ni na tekmo, se mora tekma vseeno 
odigrati. V takem primeru morata vodji ekip določiti izmed 
prisotnih gledalcev, igralcev ali trenerjev osebo, ki bo 
opravljala vlogo sodnika z vsemi pravicami in dolžnostmi. 

V primeru, da je kateri od sodnikov iz vrst igralcev ali 
trenerjev, ne sme soditi tekme v uniformi svoje ekipe. 

Če se na igrišču pojavi samo eden od delegiranih sodnikov, lahko 
tekmo odsodi sam. 

Če uradni zapisnikar ne pride na tekmo, vodji ekip in glavni 
sodnik določijo izmed prisotnih osebo, ki bo opravljala vlogo z 
vsemi pravicami in dolžnostmi. Tekma se lahko odigra tudi brez 
uradnega zapisnikarja. 

36. člen 

Če delegirani sodnik ali zapisnikar na tekmo ne pride 
pravočasno, ali če nanjo sploh ne pride ga mora vodja domače 
ekipe prijaviti komisarju tekmovanja. 



37. člen 

Sodniki morajo soditi v skladu s pravili igre in ne smejo 
dovoliti kršenja pravil. V duhu pravil igre ter glede na 
vremenske in svetlobne pogoje odločajo o prekinitvi tekme. 

38. člen 

Glavni sodnik je dolžan v enem dnevu po končani tekmi poslati 
komisarju tekmovanja pisno poročilo na določenem obrazcu z vsemi 
prilogami. Če tekme ne sodi delegiran sodnik, je za obveščanje 
komisarja tekmovanja odgovorna domača ekipa. 

Zapisnikar mora obdelane zapisnike s podatki poslati vodji 
zapisnikarjev v dveh dneh po končani tekmi. 

Če zapisnikar tekme ni delegiran zapisnikar, je za obveščanje 
komisarja tekmovanja odgovorna domača ekipa. 

39. člen 

Sodnike in zapisnikarje za prekrške kaznuje oz. vodi 
disciplinski postopek Sodniški odbor ZBSS v skladu z 
disciplinskim pravilnikom Sodniškega odbora ZBSS na pisno 
pritožbo zainteresiranih, ki jih o ukrepu tudi obvesti. 

40. člen 

Dolžnosti in pravice sodnikov in zapisnikarjev so definirane v 
aktih Sodniškega odbora ZBSS, ki jih v skladu s statutom Zveze 
sprejema IO. 

VIII. PRAVICA NASTOPA IGRALCEV 

41. člen 

Pravico do nastopa imajo igralci, ki so za svoje klube 
registrirani v skladu s predpisi ZBSS in so napisani na 
tekmovalnih listah, ki so potrjene s strani sekretarja Zveze. 



42. člen 

Vodja ekipe je pred vsako tekmo dolžan pokazati sodniku potrjeno 
tekmovalno listo za svoje igralce. Tekmovalna lista je lahko v 
tiskani ali elektronski obliki. 

Če vodja ekipe tekmovalne liste nima, to sodnik vpiše v poročilo 
o tekmi. 

V kolikor komisar naknadno ugotovi, da je na tekmi igral 
igralec, ki ni vpisan na potrjeni tekmovalni listi, ekipa tekmo 
izgubi brez boja. 

43. člen 

Pogoje prestopov igralcev in pravico igranja določa 
Registracijski pravilnik ZBSS. 

44. člen 

Če se izkaže, da je ekipa nastopila z igralcem, ki zanjo ni bil 
registriran in tako ni imel pravice nastopa, ekipa izgubi tekmo 
brez boja. 

IX. PRITOŽBA NA TEKMO 

45. člen 

Pritožbo na tekmo zaradi materialne kršitve pravil igre mora 
vodja ekipe najaviti takoj po sporni akciji. Ob najavi pritožbe 
mora sodnik ugotoviti in zapisati (posneti) situacijo na igrišču 
(začetno - pred sporno akcijo in končno - po sporni akciji) na 
posebnem obrazcu. Vodja ekipe mora s podpisom na tem obrazcu 
najaviti pritožbo.  

Najkasneje 30 minut po končani tekmi morata sodnik (prvi) in 
vodja ekipe (drugi) opisati sporno akcijo na posebnem obrazcu, 
vodja ekipe pa s ponovnim podpisom potrdi protest. 

Če se vodja ekipe, ki je med tekmo najavil pritožbo, kasneje iz 
kakršnihkoli vzrokov odloči, da pritožbo umakne in po koncu 
tekme ne potrdi protesta s podpisom, se protest ne obravnava. 



Tak protest sodnik kljub umiku odda komisarju tekmovanja, klub 
pa je dolžan plačati takso za umaknjeno pritožbo v višini 10 
točk.  

Za vsako naslednjo umaknjeno pritožbo (na tekmi, kjer je bila 
pritožba podana) se plača taksa v višini 50 točk. 

46. člen 

Pritožbo iz drugih razlogov je treba vložiti v roku 2 dni (48 
ur) po koncu tekme. Vlagatelj pritožbe mora pri tem točno 
navesti vse razloge in širšo obrazložitev. 

Pritožbi mora biti priloženo potrdilo o plačilu kavcije v višini 
20 točk. 

47. člen 

Za pritožbo iz 45. člena je potrebno v roku 2 dni (48 ur) po 
koncu tekme plačati kavcijo v vrednosti 20 točk. Če je ekipa med 
tekmo najavila več pritožb, mora plačati kavcijo za vsako 
pritožbo posebej. Potrdilo o plačilu je potrebno poslati 
komisarju. 

Če ekipa kavcije ne plača v roku, se šteje, da je pritožbo 
umaknila in mora plačati takso za umaknjeno pritožbo. 

48. člen 

V kolikor je pritožbi ugodeno, se kavcija vrne pritožitelju, v 
nasprotnem primeru se kavcija zadrži. 

49. člen 

Komisar tekmovanja ne obravnava pritožbe, če ta ni bila pravilno 
najavljena, če ni bila pravočasna, ali če ni bila pravočasno 
plačana pritožbena kavcija. Tako pritožbo zavrže. 

Komisar tekmovanja pravilno vloženi pritožbi ugodi ali pa jo 
zavrne. 



Komisar tekmovanja lahko tekmo v celoti ali delno razveljavi. Če 
tekmo delno razveljavi, se igra nadaljuje od sporne situacije 
dalje. 

V primeru, da komisar tekmovanja tekmo delno ali v celoti 
razveljavi, določi nov termin nadaljevanja ali ponovnega 
igranja. 

Če komisar tekmovanja pritožbo zavrne, se tekma registrira z 
doseženim rezultatom. 

Če komisar tekmovanja pritožbi ugodi, zmagala pa je ekipa, ki je 
pritožbo vložila, tekmo registrira z doseženim rezultatom in o 
sporni odločitvi sodnika obvesti Sodniški odbor ZBSS za 
nadaljnjo obravnavo. 

Odločitev o pritožbi mora komisar tekmovanja sprejeti v 8 dneh 
po prejemu pritožbe. O tem izda pismeno in obrazloženo odločbo, 
ki jo pošlje prizadetima kluboma. 

X. DISCIPLINSKE DOLOČBE 

50. člen 

Neizpolnjevanje določb iz 18. člena se kaznuje z denarno kaznijo 
v vrednosti 10 točk. 

Neizpolnjevanje določb glede dresov in uniform iz 20. člena se 
kaznuje z denarno kaznijo v vrednosti 10 točk. 

V primeru iz drugega odstavka 42. člena se ekipa kaznuje z 
denarno kaznijo v vrednosti 10 točk. 

51. člen 

Ekipa iz 23. člena se kaznuje z denarno kaznijo v vrednosti 100 
točk. 

Ekipa, ki v ligaškem tekmovanju izgubi dve tekmi brez boja, v 
ligaškem turnirskem sistemu pa tri, se izključi iz nadaljnega 
tekmovanja in kaznuje z denarno kaznijo v vrednosti 50 točk. 



Ekipa, ki izgubi eno tekmo končnice brez boja, izgubi vse tekme 
tega ranga (npr. polfinale) ter se kaznuje z denarno kaznuje v 
vrednosti 100 točk. Tekme do pretečenega roka za pritožbo, v 
primeru pritožbe pa dokler o pritožbi ni dokončno odločeno, 
potekajo po predvidenem koledarju. 

52. člen 

Ekipa, ki samovoljno zapusti igrišče pred koncem tekme, se 
izključi iz tekmovanja in kaznuje z denarno kaznijo v 
vrednosti 200 točk. 

53. člen 

Ekipa, ki izstopi iz tekmovanja po uradnem začetku tega 
tekmovanja, se kaznuje z denarno kaznijo v vrednosti 50 točk. 

54. člen 

Zaradi nediscipline in kršenja pravil na igrišču sodniki 
kaznujejo igralce in funkcionarje: 

A) z opominom 

B) z izključitvijo 

S svojo odločitvijo morajo seznaniti obe vodji ekip. 

Neupoštevanje določbe glede pozdrava po tekmi iz 27. člena 
sodnik kaznuje z opominom igralca. 

Neizpolnjevanje določb 28. člena sodnik kaznuje z opominom. 

Za opomin je klub, katerega član je bil opominjan, dolžan v roku 
8 dni po prejetju uradnega obvestila plačati kazen v vrednosti 
20 točk. 

Za izključitev s tekme je klub, katerega član je bil izključen, 
dolžan v roku 8 dni po prejetju uradnega obvestila plačati kazen 
v vrednosti 40 točk. 

Od 30 minut pred začetkom tekme do 30 minut po končanju tekme, 
mora sodnik, v primeru hujše nediscipline v zvezi s tekmo, 
igralca ali funkcionarja prijaviti komisarju tekmovanja. 



55. člen 

Če kršitelj iz prejšnjega člena koga fizično napade ali sodeluje 
v pretepu, ga komisar dodatno kaznuje z denarno kaznijo v 
vrednosti do 100 točk in prepovedjo igranja prve naslednje 
tekme. 

Za hujšo obliko kršitve lahko komisar tekmovanja dodatno 
predlaga prepoved nastopanja oz. opravljanja dolžnosti za dobo 
do enega leta, za posebno hud primer, pa lahko predlaga celo 
dosmrtno diskvalifikacijo. Dokončno odločitev o tem sprejme IO 
ZBSS. 

Če se kršitelj iz prejšnjega člena huje nešportno obnaša, se 
lahko na pisni predlog sodnika še dodatno kaznuje z denarno 
kaznijo v vrednosti do 50 točk. 

Kršitelj do plačila kazni nima pravice igranja na tekmah. 

56. člen 

Igralec, ki nastopi za ekipo, katere ni član, se kaznuje s 
prepovedjo nastopanja za dobo treh mesecev. 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se klub, za katerega je 
igralec nastopil, kaznuje z denarno kaznijo v vrednosti 100 točk 
ter z izgubo tekme brez boja ter odvzemom ene točke. 

57. člen 

Kdor kljub kazni ali suspenzu nastopi na tekmi oziroma opravlja 
funkcijo, se kaznuje s prepovedjo nastopanja oz. opravljanja 
dolžnosti za dobo od 6 mesecev do enega leta. Klub, katerega 
član je kršitelj iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z denarno 
kaznijo v vrednosti 100 točk. 

Ekipa,za katero nastopi kaznovani ali suspendirani igralec, 
izgubi tekmo brez boja ter se ji odvzame ena točka. 

58. člen 

Vse denarne kazni morajo biti plačane v roku 8 dni po prejemu 
obvestila. 



V primeru zamude plačil se klub kaznuje za posamezne kazni do 
vključno 30 točk: 

a) zamuda do 15 dni: v vrednosti 10 točk 

b) zamuda 15 do 30 dni: v vrednosti 20 točk 

c) zamuda nad 30 dni: v vrednosti 30 točk ter suspenzom ekipe na 
katero se kazen nanaša. 

V primeru zamude plačil se klub kaznuje za posamezne kazni nad 
30 točk: 

a) zamuda do 15 dni: v vrednosti 20 točk 

b) zamuda 15 do 30 dni: v vrednosti 30 točk 

c) zamuda nad 30 dni: v vrednosti 40 točk ter suspenzom ekipe na 
katero se kazen nanaša. 

Vse denarne kazni za navedene kategorije se zaračunavajo po 
naslednjih procentih: 

a) člani/članice: 100% 

b) mlajši člani/članice: 50% 

c) mladinci/mladinke: 50% 

d) kadeti/kadetinje: 20% 

e) dečki in deklice: 10% 

Vse kazni za trenerje in vodje ekip v vseh kategorijah se 
zaračunavajo 100%. 

V primeru suspenza ekipa vse tekme, ki bi jih morala po 
koledarju igrati v času suspenza, izgubi brez boja ter se 
kaznuje v skladu s 51. členom tega pravilnika. 

59. člen 

Disciplinski postopek vodi in kazni izreka komisar tekmovanja. 

60. člen 

Komisar tekmovanja lahko kršitelje suspendira do izreka kazni, 
suspenz pa lahko do pravnomočnosti odločbe o kaznovanju 
podaljša.  



Suspenz lahko traja največ 30 dni. Čas pod suspenzom se všteje v 
kazen. 

XI. PRITOŽBE ZOPER ODLOČITVE KOMISARJA TEKMOVANJA 

61. člen 

Zoper vse odločitve komisarja tekmovanja je dovoljeno vložiti 
pritožbo in sicer v 8 dneh po prejetju njegove odločitve. 

Pritožbo na odločitev komisarja tekmovanja je treba s poslati 
komisiji za pritožbe, kopijo pa komisarju tekmovanja v vednost. 

Za pritožbo na odločitev komisarja tekmovanja je potrebno 
plačati dodatno kavcijo v višini 50 točk. 

Potrdilo o vplačilu je potrebo skupaj s pritožbo poslati 
komisiji za pritožbe. 

V primeru pozitivne rešitve pritožbe, se vrne klubu poleg 
osnovne tudi dodatna kavcija. 

62. člen 

Pritožba zoper odločitev, s katero je bil izrečen ali podaljšan 
suspenz, ne zadrži izvršitve. 

63. člen 

Komisija za pritožbe mora svojo odločitev sprejeti v petih dneh 
po prejetju kompletne dokumentacije in o tem z odločbo obvestiti 
vse zainteresirane. Odločitev komisije za pritožbe je dokončna. 

64. člen 

Izjemoma je zoper odločitev komisije za pritožbe, s katero je 
bila potrjena odločitev o kazni dosmrtne diskvalifikacije, 
dovoljeno vložiti pritožbo še na IO in sicer v roku 15 dni. 

IO mora o taki pritožbi odločiti v 30 dneh po prejemu. 



XII. STROŠKI IN FINANČNE OBVEZNOSTI 

65. člen 

Stroške organizacije tekem nosi domača ekipa. Gostujoča ekipa 
nosi vse stroške v zvezi z gostovanjem. 

66. člen 

O plačilu stroškov, ki nastanejo v zvezi s preložitvijo, 
prekinitvijo ali ponovitvijo tekme, odloča komisar tekmovanja po 
načelu pravičnosti. 

67. člen 

Stroške izvedbe tekmovanja nosijo sodelujoči klubi. V ta namen 
morajo vplačati znesek v roku, ki ga določi IO na predlog 
komisarja tekmovanja. 

Kotizacija za tekmovanje, kot jo določi Izvršni odbor Zveze, 
mora biti plačana do roka. 

XIII. NAGRADE IN PRIZNANJA 

68. člen 

Ekipe, ki sodelujejo v državnem prvenstvu, prejmejo priznanja 
za svojo uvrstitev. 

Za kategorije kjer se po sklepu IO piše uradni zapisnik in se 
vodi statistika, bodo ob koncu sezone proglašeni najboljši 
igralci oz. igralke. 



XIV. DODATEK 

69. člen 

Komisar tekmovanja izdaja uradni bilten periodično, v času 
tekmovanj pa tedensko, v katerem objavlja rezultate in svoje 
odločitve. 

Vodja zapisnikarjev najmanj trikrat v sezoni (pred evropskimi 
pokali, po končanem spomladanskem delu in po končanem jesenskem 
delu) objavi statistiko za kategorije kjer se piše zapisnik in 
se vodi uradna statistika. 

70. člen 

Vrednost točke, omenjene v tem pravilniku, določa IO. 

71. člen 

V vseh drugih primerih, ki s tem pravilnikom niso predvideni, 
odloča komisar tekmovanja v duhu športne morale in pravičnosti. 

72. člen 

Za vse določbe tega pravilnika, ki so kakorkoli vezane na datum, 
se upošteva izključno datum na poštnem žigu. Pri poslani 
elektronski pošti se upošteva čas, ko je sporočilo prispelo na 
uradni naslov ZBSS. 

73. člen 

Vsi razlogi v zvezi s politično situacijo se smatrajo kot višja 
sila. 

74. člen 

S sprejetjem novega pravilnika preneha veljati prejšnji 
Tekmovalni pravilnik ZBSS. 



75. člen 

Ta pravilnik je sprejel IO ZBSS na svoji seji dne _______ in 
prične veljati takoj. 

Marko Mrdjenovič  
predsednik ZBSS


