
  
 

                                                                
TEKMOVALNI  PRAVILNIK ZHNTS                         

  

                                                                                                                                                                1 

 

Na podlagi 33. člena Statuta Zveze za hokej na travi Slovenije je Upravni odbor ZHNTS, dne 

21.8.2013 sprejel 

 

TEKMOVALNI PRAVILNIK ZHNTS 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik obvezuje vse udeležence in organizatorje tekmovanj v hokeju na travi in 

dvoranskem hokeju v Sloveniji ne glede na rang tekmovanja. 

 

2. člen 

 

Vse javne tekme, ki jih vodijo organizatorji tekmovanj v Sloveniji, se morajo igrati po 

Pravilih hokejske igre, ki jih sprejema FIH in po sprejetih sklepih ZHNTS. 

 

3. člen 

 

Za javno tekmo se šteje tekma: 

- ki se igra v okviru kakega tekmovanja ali turnirja, 

- ki je javno objavljena ali reklamirana ali, 

- na kateri se v kakršnikoli obliki pobira vstopnina oziroma zbirajo prispevki. 

 

 

II. SISTEM TEKMOVANJ 

 

4. člen 

 

Tekmovanja v Sloveniji potekajo v okviru enotnega tekmovalnega sistema, ki ga določi 

Upravni odbor ZHNTS. 

 

Tekmovanja lahko organizira ZHNTS sama (tekmovanja ZHNTS), lahko pa jih v skladu s 

sklepom iz prvega odstavka tega člena organizira tudi občinska ali območna hokejska zveza 

ali po dogovoru hokejski klub. 

 

5. člen 

 

Če v okviru enotnega tekmovalnega sistema, tekmovanja organizirajo občinske ali območne 

zveze ali klubi, morajo zagotoviti normalen potek tekmovanja zlasti pa pred začetkom 

tekmovanja: 

- sprejeti sklep o pogojih nastopanja in vrstah tekmovanj na svojem tekmovalnem 

območju, 

- določiti organizatorja tekmovanja. 

 

6. člen 
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Za vsako tekmovanje je organizator dolžan sprejeti propozicije, ki morajo biti v skladu z 

določili tega pravilnika, Pravili hokejske igre, sklepom o pogojih nastopanja in vrstah 

tekmovanj ter drugimi akti organizatorja tekmovanja. 

 

S propozicijami se določi zlasti naslednje: 

- organizacija in potek tekmovanja, 

- obveznosti ekip glede organiziranja tekmovanja in zagotavljanja varnosti, 

- način tekmovanja ekip v naslednjem tekmovalnem letu (napredovanje in izpadanje), 

- finančne obveznosti ekip, 

- druge določbe, pomembne za organizacijo in potek tekmovanja. 

  

Če organizator ne sprejme propozicij ali pa jih sprejme, pa v njih ne uredi vseh vprašanj ali pa 

jih uredi v nasprotju z akti iz prvega odstavka tega člena, se neposredno uporabljajo določbe 

tega pravilnika. 

 

7. člen 

 

Tekmovanja so lahko: 

 

- prvenstvena tekmovanja: 

 mlajših dečkov in deklet, 

 starejših dečkov in deklet, 

 kadetov in kadetinj, 

 mladincev in mladink, 

 članov in članic. 

 

- pokalna tekmovanja: 

 pokal za člane, 

 pokal za članice. 

 

- superpokal: 

 superpokal za člane 

 superpokal za članice 

 

- dvoranska prvenstva: 

 mlajših dečkov in deklet, 

 starejših dečkov in deklet, 

 kadetov in kadetinj, 

 mladincev in mladink, 

 članov in članic. 

 

V pokalnih tekmovanjih morajo nastopati ekipe, ki sodelujejo v prvenstvenem tekmovanju 

ZHNTS članov oziroma članic, druge ekipe iz Slovenije, ki ne sodelujejo v omenjenih 

prvenstvenih tekmovanjih ZHNTS pa v teh pokalnih tekmovanjih lahko nastopijo. 

 

V tekmovanje za superpokal se uvrstijo: dvoranski prvak, pokalni prvak in državni prvak. Če 

ekipa v eni sezoni osvoji vse tri naslove postane avtomatsko tudi zmagovalec superpokala. 

 

8. člen 



  
 

                                                                
TEKMOVALNI  PRAVILNIK ZHNTS                         

  

                                                                                                                                                                3 

 

Prvenstvena tekmovanja članov, mladincev in žensk se organizirajo po ligaškem sistemu. 

 

Prvenstvena tekmovanja ostalih kategorij se praviloma organizirajo v turnirski obliki. 

 

Dvoranska prvenstva se organizirajo v turnirski obliki. Tekmovanje je praviloma sestavljeno 

iz rednega dela in končnice. 

 

Če se prvenstveno tekmovanje organizira po ligaškem sistemu, mora vsaka ekipa z drugimi 

odigrati enako število tekem kot domačin in kot gost ali obratno. Sistem tekmovanja določi 

organizator. 

 

Če se prvenstveno tekmovanje organizira v turnirski obliki, določi organizator način igranja 

teh turnirjev in domačina (organizatorja) turnirja. 

 

Pokalna tekmovanja se praviloma igrajo po izločilnem sistemu s tekmama doma in v gosteh. 

 

 

III. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 

 

9. člen 

 

Tekmovalno leto se začne 20. avgusta in se konča 1. julija naslednjega leta. 

 

Tekmovalno leto je razdeljeno na tri dele: 

- jesenski del prvenstva, 

- dvoransko prvenstvo, 

- spomladanski del prvenstva. 

 

Tekmovanje v novi sezoni se praviloma začne s superpokalom, ki mora biti izveden 

najkasneje do 5. septembra. Tekmovanju za superpokal sledi prvo kolo jesenskega dela 

prvenstva, ki poteka najdlje do 5. novembra. 

 

Dvoransko prvenstvo se odigra v obdobju od 1. decembra do 20. februarja. 

 

Spomladanski del prvenstva se mora pričeti med 15. marcem in 1. aprilom in se konča 

najkasneje 1. julija. 

 

Pokalno tekmovanje poteka v času jesenskega in spomladanskega dela prvenstva, končano pa 

mora biti najkasneje do 20. maja. 

 

10. člen 

 

Za vsako tekmovanje določi organizator tekmovalni koledar in to najkasneje 30 dni pred 

začetkom tekmovanja. 

 

Tekmovalni koledar vsebuje določitev zaporedja tekem in dneva v katerem se morajo te 

tekme odigrati. 

 

11. člen 
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Tekmovalne pare v okviru koledarja določi organizator tekmovanja z žrebom. 

 

Razpored tekmovalnih parov mora biti objavljen najkasneje 15 dni pred začetkom 

tekmovanja, če s propozicijami ni drugače določeno. 

 

12. člen 

 

Dan in uro začetka tekem določi organizator tekmovanja najmanj 10 dni prej, če propozicije 

ne določajo daljšega roka. 

 

Organizator tekmovanja lahko spremeni čas začetka tekem, če je o tem predložen pisni 

sporazum obeh ekip najmanj 5 dni pred določenim časom in to ni v škodo drugim ekipam v 

istem tekmovanju. 

 

13. člen 

 

Organizator tekmovanja lahko odloči, da se vse ali nekatere prvenstvene tekme zadnjih dveh 

ali več krogov odigrajo istega dne in z istim časom začetka prvega in drugega polčasa. 

 

14. člen 

 

Ekipa ne more zahtevati, da preloži tekmo izven rokov za posamezno tekmovanje, določenih s 

tem pravilnikom. 

 

Izjemoma lahko organizator preloži tekmo, v opravičenih primerih, ki jih preveri in potrdi 

disciplinska komisija ZHNTS. 

 

15. člen 

 

V primeru, ko je po sklepu organizatorja tekma preložena ali pa je potrebno odigrati novo, se 

čas nove tekme določi na prvi prosti termin upoštevajoč naslednja pravila: 

- če je razlog nastopil v jesenskem delu tekmovanja, mora biti tekma nujno odigrana 

pred začetkom spomladanskega dela prvenstva, 

- če je razlog nastopil v spomladanskem delu prvenstva, mora biti tekma odigrana 

najkasneje pred zadnjim spomladanskim krogom, 

- če je bila prestavljena tekma zadnjega spomladanskega kroga prvenstva se mora le ta 

odigrati pred končnico prvenstva, če je le ta predvidena, drugače pa na prvi prosti 

termin. 

 

Sprememba tekmovalnega razporeda posameznih tekem v smislu prejšnjih dveh odstavkov ne 

sme biti v škodo drugim ekipam, niti ne sme dajati tekmovalnih prednosti ekipam, katerih 

tekma se prelaga na drugi termin, pred ostalimi ekipami, ki nastopajo v prvenstvu. 

 

16. člen 

 

Zoper odločitve organizatorja tekmovanja v zadevah iz tega poglavja ni pritožbe. 

 

 

IV. SODNIKI 
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17. člen 

 

Tekme sodijo sodniki, ki izpolnjujejo pogoje po predpisih ZHNTS in njene sodniške 

organizacije. 

 

18. člen 

 

Sodnikove pravice in dolžnosti so navedene v predpisih iz drugega člena tega pravilnika. 

 

Če za tekmo ni določen delegat ali določeni delegat ne pride na tekmo, imata oba sodnika 

njegove dolžnosti. 

 

19. člen 

 

Sodnika sta dolžna priti na igrišče najmanj 30 minut pred tekmo. 

 

Sodnika sta dolžna igrišče pred tekmo pregledati. Če sodnika ugotovita, da je igrišče 

neprimerno za igro sta dolžna svojo odločitev takoj sporočiti delegatu in predstavnikoma obeh 

ekip. 

 

O svoji ugotovitvi sta dolžna sodnika nemudoma obvestiti organizatorja tekmovanja v roku 

24 ur pa poslati tudi pisno sporočilo organizatorju tekmovanja. 

 

20. člen 

 

Sodnika sta dolžna po končani tekmi podpisati zapisnik, ki ga je vodil zapisničar ali delegat. 

 

V primeru prekinitve tekme zaradi neredov na igrišču mora sodnik v zapisniku podati 

ustrezno prijavo. Enako lahko stori v primeru neprimernega obnašanja igralcev ali 

funkcionarjev.  

 

Morebitno prijavo zoper kogarkoli izmed igralcev, funkcionarjev ali drugih oseb je dolžan 

sodnik takoj sporočiti delegatu, če pa tega ni, pa prijavo vnesti v zapisnik. 

 

 

V. DELEGAT 

 

21. člen 

 

Na tekme se delegira delegate, ki izpolnjujejo pogoje po predpisih ZHNTS in njene sodniške 

organizacije. Najpomembnejše dolžnosti in pravice delegata so zapisane v 22. členu, razbrati 

pa jih je možno tudi v ostalih členih tega pravilnika. 

 

22. člen 

 

Delegatove pravice in dolžnosti so sledeče: 

 

- na tekmo je dolžan priti najmanj 30 minut pred začetkom tekme, 

- pred tekmo ugotovi, če so s strani domačina zagotovljeni vsi pogoji za normalen 

začetek tekme in od obeh moštev pobere denarne obveznosti, 
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- na zahtevo ene od ekip ali sodnikov preveri identiteto igralcev in preveri ali imajo 

pravico nastopa na tekmi, 

- vodi zapisnik in poda oceno o sojenju ter na koncu tekme zapisnik podpiše, 

- vseskozi pazi, da je zagotovljena varnost igralcev in sodnikov in v primeru, da je le ta 

ogrožena prekine tekmo, 

- skrbi, da se tekma in vse okoli nje odvija po predpisih tega pravilnika in manjše 

kršitve zapiše v zapisnik in jih hkrati odpravi, pri večjih kršitvah pa prekine tekmo oz. 

sploh ne dovoli njenega začetka, 

- sodeluje s sodnikoma vendar ne sme vplivati na njune odločitve, 

- po tekmi napiše poročilo o tekmi in ga v roku 18 ur skupaj z zapisnikom tekme pošlje 

organizatorju tekmovanja. 

 

 

VI. TRENERJI 

 

23. člen 

 

Trenersko dolžnost na tekmah opravljajo le trenerji, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določi 

ZHNTS. 

 

Izpolnjevanje pogojev je pred začetkom tekme dolžan ugotoviti delegat. 

 

Če delegat ugotovi, da trener ne izpolnjuje pogojev, mu ne dovoli voditi ekipe v času tekme, 

niti ne sme biti v ograjenem delu igrišča in drugih prostorih, v katerih se nahajajo igralci in 

drugi udeleženci tekme pred tekmo in po njej (garderobe, pisarniški prostori in drugo). 

 

 

VII. ORGANIZACIJA TEKEM 

 

24. člen 

 

Igrišča morajo biti registrirana pri ZHNTS. 

 

V odločbi o registraciji mora biti ugotovljeno, da igrišče ustreza predpisom iz 2. člena. 

 

25. člen 

 

Organizator tekme mora zagotoviti primernost igrišča za igro, organizirati tekmo v skladu s 

predpisi in uveljavljenimi običaji, zlasti pa ukreniti vse potrebno za varnost igralcev, sodnikov 

in drugih uradnih oseb ter gledalcev. 

 

Organizator tekme mora na tekmi poskrbeti za prvo pomoč v primeru poškodb. 

 

26. člen 

 

Organizator tekmovanja lahko določi za posamezno tekmovanje delegata kot svojega 

uradnega predstavnika in določi njegove pravice in obveznosti. 

 

27. člen 
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Obrazec zapisnika o tekmi predpiše ZHNTS. Zapisnik o tekmi mora biti podpisan od delegata 

in obeh sodnikov ter predstavnikov obeh ekip. 

 

Organizator tekmovanja kluboma pošlje v roku treh dni po prejemu fotokopijo zapisnika 

tekme in poročila delegata. 

 

28. člen 

 

Podatki iz zapisnika veljajo za točne, če ne pride do poprave zapisnika. 

 

29. člen 

 

Rok za popravo zapisnika po uradni dolžnosti znaša tri dni po odigrani tekmi. 

 

Popravo zapisnika lahko predlaga v roku iz prvega odstavka tudi ekipa, ki je nastopila na 

tekmi. 

 

O popravi odloča organizator tekmovanja. Zoper njegovo odločitev ni pritožbe. 

 

 

VIII. PRAVICA NASTOPANJA 

 

30. člen 

 

Na tekmi lahko nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik in imajo 

skladno z Registracijskem pravilnikom ZHNTS pravico nastopa. 

 

Igralec lahko nastopi na prijateljskih tekmah za drugo ekipo le z dovoljenjem ekipe, za katero 

je registriran. 

 

31. člen 

 

Igralec ne more istega dne nastopiti na dveh ali več tekmah, razen če se vse tekme igrajo s 

skrajšanim igralnim časom. Izjema so mladinske tekme, saj lahko igralec nastopi na dveh 

mladinskih tekmah na dan. 

 

Igralec, ki je nastopil za mladinsko moštvo, lahko na svojo oziroma trenerjevo odgovornost 

isti dan nastopi tudi za člansko moštvo. 

 

32. člen 

 

Tekma se lahko začne, ko ima ena od ekip najmanj 7 igralcev, ki imajo pravico nastopa. 

 

Igralci, ki niso nastopili od samega začetka tekme, lahko naknadno, vse do konca tekme, 

vstopijo v igro in sicer na način kot je določeno s Pravili hokejske igre, toda pod pogojem, da 

so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik. 

 

33. člen 
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Če ena ekipa med tekmo ostane z manj kot 7 igralci, ki imajo pravico nastopa je sodnik 

dolžan prekiniti igro in počakati pet minut. 

 

Če ekipa po preteku 5 minut nima minimalnega števila igralcev, sodnik tekmo prekine. 

 

Če ni možnosti, da bi ekipa ponovno imela minimalno število igralcev, sodnik tekmo takoj 

prekine. 

 

34. člen 

 

Dresi igralcev morajo biti takšne barve, da se ekipi razlikujeta, dresi vratarjev pa se morajo 

razlikovati od barve dresov njihove in nasprotne ekipe. 

 

Najmanj 15 dni pred začetkom prvenstva so ekipe dolžne obvestiti organizatorja tekmovanja 

o barvi dresov, s katerimi bodo nastopale. Vsaka ekipa je dolžna prijaviti najmanj dve različni 

barvi dresov. 

 

Organizator tekmovanja mora ekipe pred vsako tekmo obvestiti v kateri barvi dresov 

nastopijo, pri tem se mora držati roka postavljenega v 12. členu tega pravilnika. Če 

organizator iz katerega koli razloga to ni storil in ekipi nastopita v dresih enake ali podobne 

barve, mora na zahtevo delegata drese zamenjati gostujoča ekipa, če se domača ekipa ne 

odreče dresom katere ima pripravljene za tekmo. V takem primeru mora domača ekipa 

gostujoči ekipi po potrebi posoditi drese. 

 

Ko organizator tekmovanja potrdi osnovne in nadomestne barve dresov posameznih klubov, 

so jih le ti dolžni spoštovati. Klubi prijavljene barve dresov v času  tekmovalnega leta brez 

soglasja organizatorja ne morejo spreminjati. 

 

35. člen 

 

Igralci morajo imeti na hrbtni strani majic dobro vidne številke, v velikostih in barvah, ki jih 

predpisujejo Pravila hokejske igre FIH. 

 

Številke morajo biti od 1 do 32 in se morajo ujemati s številkami na seznamu, ki ga mora 

predstavnik ekipe predložiti pred začetkom tekme delegatu, kakor tudi s številkami v 

zapisniku o tekmi. 

 

Kapetan mora imeti na levem rokavu viden kapetanski trak. 

 

36. člen 

 

Na prvenstveni, pokalni ali dvoranski tekmi lahko nastopijo samo tisti igralci, ki so 

registrirani za klub skladno z Registracijskim pravilnikom ZHNTS. Če se pri ugotavljanju 

istovetnosti (primerjava s fotografijo) pojavi sum glede identitete igralca, zahteva delegat 

osebno izkaznico, potni list ali drugo javno listino, v kateri je fotografija igralca. Če se tudi na 

ta način ne more zanesljivo ugotoviti identitete igralca, ta na tekmi ne sme nastopiti. 

 

Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja lahko kasneje, vendar pa najpozneje 15 minut po 

končani tekmi, za tistega igralca, ki do začetka tekme še ni prispel na igrišče. Ugotavljanje 

identitete igralca po končani tekmi mora biti zapisniško potrjeno. 
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37. Člen 

 

Na tekmah mlajših dečkov – deklet lahko nastopajo igralci-ke, katerih razlika med letnico 

začetka tekmovalne sezone in letnico rojstva ni večja od 12 let. 

 

Na tekmah starejših dečkov - deklet lahko nastopijo igralci-ke, katerih razlika med letnico 

začetka tekmovalne sezone in letnico rojstva ni večja od 14 let. 

 

Na tekmah kadetov - kadetinj lahko nastopijo igralci-ke, katerih razlika med letnico začetka 

tekmovalne sezone in letnico rojstva ni večja od 16 let. 

 

Na tekmah mladincev - mladink lahko nastopijo igralci-ke, katerih razlika med letnico začetka 

tekmovalne sezone in letnico rojstva ni večja od 18 let. 

 

Na tekmah članov lahko nastopijo vsi igralci, tisti ki so mlajši od 15 let pa potrebujejo 

zdravniško potrdilo. 

 

Na tekmah članic lahko nastopijo vse igralke, tiste ki so mlajše od 15 let pa potrebujejo 

zdravniško potrdilo. 

 

38. člen 

 

Za igralce, ki nastopajo v tekmovanjih ZHNTS, lahko organizator tekmovanja predpiše 

obveznost zdravniških pregledov. 

 

 

IX. REZULTATI TEKEM IN UVRSTITEV EKIP 

 

39. člen 

 

Na tekmi zmaga tista ekipa, ki doseže več golov. 

 

V primeru, da sta obe ekipi dosegli enako število golov ali pa nista nobenega je rezultat 

neodločen. 

 

40. člen 

 

V tekmovanju, ki poteka po točkovnem sistemu, zmagovalec tekme dobi tri točke, v primeru 

neodločenega rezultata pa vsaka ekipa po eno točko. 

 

Uvrstitev se odloča po številu osvojenih točk tako, da več točk pomeni boljšo uvrstitev. 

 

Če dve ali več ekip osvoji enako število točk, odloča o višji uvrstitvi: 

- razlika med skupno danimi in prejetimi goli, 

- večje število doseženih golov, 

- osvojene točke na medsebojnih tekmah, 

- razlika med skupno danimi in prejetimi goli na medsebojnih tekmah, 

- večje število doseženih golov na medsebojnih tekmah. 
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Če sta oz. so ekipe še naprej izenačene za kritično mesto odigrajo dodatno tekmo na 

nevtralnem igrišču v kateri mora priti do odločitve o zmagovalcu. 

 

41. člen 

 

Če je po izteku igralnega časa na tekmi dveh nasprotnikov rezultat neodločen, do odločitve o 

zmagovalcu pa mora priti, se igrata dva podaljška po pravilih hokejske igre FIH. 

 

Če je tudi po podaljških rezultat neodločen, se izvajajo kazenski udarci v skladu s Pravili 

hokejske igre. 

 

42. člen 

 

Če ekipi odločata o zmagovalcu medsebojnega dvoboja z igranjem dveh tekem se na višje 

mesto na lestvici ali pa v nadaljnje tekmovanje uvrsti ekipa, ki doseže večje število točk. 

 

Če po dveh igranih tekmah ekipi zmagata po enkrat, odloča o boljši uvrstitvi razlika med 

doseženimi in prejetimi goli. 

 

Če sta ekipi v dveh tekmah dosegli enako število točk in imata enako razliko v golih je 

zmagovalec ekipa, ki je dosegla več golov kot gost. 

 

Če sta obe ekipi dosegli enako število golov v gosteh, se na drugi tekmi igrata podaljška. Če 

po podaljških ni odločitve, se izvajajo kazenski udarci v skladu s Pravili hokejske igre. 

 

 

X. ODLOČANJE O REZULTATU TEKME 

 

43. člen 

 

Če se ekipa 15 minut po času, določenem za začetek tekme ne pojavi na igrišču z zadostnim 

številom igralcev, se tekma ne odigra. 

 

Izjemoma sodnika počakata tudi dlje, če iz okoliščin izhaja, da je zamuda opravičena in da bo 

ekipa prišla. Pri tem mora paziti na to, da se tekma ne glede na vremenske razmere lahko 

pravočasno konča, kakor tudi na morebitno igranje naslednjih tekem na istem igrišču. 

 

Če ekipa na tekmo ni prišla iz neupravičenih razlogov, se tekmo registrira po uradni dolžnosti 

z rezultatom 3:0 za nasprotno ekipo. 

 

44. člen 

 

Če ekipa preneha tekmovati v jesenski sezoni, so vsi njeni dotedanji rezultati brišejo in se 

šteje, kot da do takrat odigrane tekme niso bile odigrane, preostale tekme pa se sploh ne 

delegirajo. 

 

Če ekipa preneha tekmovati po končani jesenski sezoni, vendar pa pred prvim krogom 

pomladanske sezone, se do tedaj doseženi rezultati priznajo. 
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Če ekipa preneha tekmovati preden odigra polovico tekem v pomladanski sezoni, se rezultati 

jesenske sezone priznajo, za odigrane tekme v pomladanski sezoni pa se šteje, da niso bile 

odigrane in se preostale tekme ne delegirajo. 

 

Če ekipa preneha tekmovati v drugi polovici pomladanske sezone, se do tedaj doseženi 

rezultati priznajo, preostale tekme pa se po uradni dolžnosti registrirajo z rezultatom 3:0 v 

korist nasprotnikov. 

 

45. člen 

 

Ekipa, ki je prenehala tekmovati, lahko v naslednjem tekmovalnem letu tekmuje samo v 

najnižji stopnji tekmovanja. 

 

Šteje se, da je ekipa prenehala tekmovati, če v istem tekmovalnem letu dvakrat neopravičeno 

ni nastopila. 

 

46. člen 

 

Ekipa je dolžna razloge izostanka s tekem sporočiti organizatorju tekmovanja v 48 urah od 

določenega začetka tekme, sicer se šteje, da je izostanek neopravičen. 

 

47. člen 

 

Če organizator tekme iz neopravičenih razlogov ni pripravil igrišča za igro, se neodigrana 

tekma registrira po uradni dolžnosti s 3:0 za nasprotno ekipo. 

 

Če so razlogi za neodigranje tekme upravičeni, se tekma ponovno delegira. 

 

48. člen 

 

Če je sodnik tekmo prekinil iz objektivnih razlogov se odigra nova tekma, če je do prekinitve 

prišlo pred potekom dveh tretjin igralnega časa, v nasprotnem primeru pa obvelja dosežen 

rezultat ob prekinitvi kot končni rezultat. 

 

Pravilo iz prejšnjega odstavka tega člena se uporablja za vse primere, ko za prekinitev tekme 

ni kriva nobena ekipa ali ko sta za prekinitev krivi v enaki meri obe ekipi. 

 

49. člen 

 

Če je tekma prekinjena po krivdi ene od ekip, se tekma registrira po uradni dolžnosti 3:0 za 

nasprotno ekipo, če le ta do prekinitve ni dosegla ugodnejšega rezultata. 

 

50. člen 

 

Če je tekma prekinjena zaradi neredov ali izgredov, sme organizator tekmovanja začasno 

prepovedati igranje tekem na tem igrišču ali na igriščih določenega območja.  

 

Enako velja tudi za primer, ko so neredi ali izgredi povzročeni neposredno po odigrani tekmi. 

 

Suspenz traja do odločitve pristojnega disciplinskega organa, toda največ 14 dni. 
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51. člen 

 

Ekipa ne more nastopiti, če ji je bil izrečen suspenz ali pa je bila kaznovana s prepovedjo 

nastopanja. 

 

Vse tekme, ki bi morale biti odigrane v času izrečenega suspenza ali kazen prepovedi igranja 

tekem, se po uradni dolžnosti registrirajo z rezultatom 3:0 v korist nasprotne ekipe. 

 

52. člen 

 

Organizator tekmovanja je dolžan na podlagi zapisnika o tekmi registrirati odigrano tekmo z 

doseženim rezultatom, če ni bila vložena pritožba in če ni razlogov za registracijo tekme po 

uradni dolžnosti. 

 

O registraciji tekme se odloča po poteku časa za vložitev pritožbe na odigrano tekmo. 

 

53. člen 

 

Po uradni dolžnosti ali na podlagi zahteve zainteresirane ekipe, se tekmo registrira z 

rezultatom 3:0 v korist ekipe, ki je bila nasprotnik ekipi, ki je kriva za enega od naslednjih 

prekrškov, če ni dosegla ugodnejšega izida. 

 

- če je nastopila na tekmi v času, ko je bila suspendirana ali kaznovana, 

- če je nastopila z igralcem, ki tisti dan nima več pravice nastopa, 

- če je nastopila z igralcem, ki ne izpolnjuje določb tega pravilnika o zdravniških pregledih, 

- če je nastopila z igralcem, ki je bil suspendiran ali kaznovan. 

 

54. člen 

 

Po pritožbi zainteresirane ekipe se tekmo registrira z rezultatom 3:0 v korist ekipe, ki je bila 

nasprotnik ekipi, ki je kriva za enega od naslednjih prekrškov, če ni dosegla ugodnejšega 

rezultata: 

- če je nastopila z igralcem, ki ni imel pravice nastopa, 

- če je kot gostitelj nastopila na igrišču, ki ni registrirano. 

 

Če v primerih iz 1. odstavka ekipa dokaže, da za prekršek ni kriva, se tekma registrira z 

doseženim rezultatom. Isto velja tudi za primer, če sta obe ekipi krivi za prekršek. 

 

55. člen 

 

Po pritožbi zainteresirane ekipe se tekmo ponovno igra, če je sodnik bistveno kršil Pravila 

hokejske igre. 

 

Za bistveno kršitev Pravil hokejske igre gre v primerih, če sodnik ni uporabil ali je nepravilno 

uporabil kakšen predpis iz 2. člena tega pravilnika in je imelo to posreden vpliv na izid tekme. 

 

Pri odločitvi, ki temelji na sodnikovi prosti presoji, ni mogoče govoriti o bistveni kršitvi 

Pravil hokejske igre. 
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56. člen 

 

Če je prišlo do bistvene kršitve Pravil hokejske igre v smislu prejšnjega člena tega pravilnika 

pri izvajanju kazenskih strelov po končanem regularnem delu tekme, da bi prišlo do 

zmagovalca v pokalnem, kvalifikacijskem ali drugem tekmovanju, se v primeru, da je 

pritožba upravičena, odloči da se ponovi le izvajanje kazenskih udarcev. 

 

 

XI. PRITOŽBENI POSTOPEK 

 

57. člen, 

 

Zainteresiran klub ima pravico do pritožbe na tekmo. 

 

Pritožba se najprej vnese v zapisnik tekme najkasneje v 30. minutah po koncu tekme. V roku 

48 ur po odigrani tekmi pa je potrebno pritožbo pismeno vložiti pri organizatorju tekmovanja, 

pri čemer kot dokaz pravočasnosti velja poštni žig priporočene pošiljke. 

 

V kolikor zadnji dan roka, določenega s tem pravilnikom, pade na nedeljo ali državni praznik, 

se rok izteče s pretekom prvega naslednjega delovnega dne. 

 

Pritožba mora biti obrazložena. 

  

Pod pojmom »zainteresiran klub« v smislu zgornjega odstavka tega člena, se razume vsak 

klub, ki je na kakršen koli način oškodovan na tekmi, zoper katero se pritožuje. 

 

58. člen 

 

Pritožba mora biti rešena v 9 dneh po prejemu. 

 

Če v roku iz prvega odstavka odločba o pritožbi ni dostavljena pritožniku, se šteje, da je bila 

pritožba zavrnjena, pritožnik pa ima pravico vložiti pritožbo na drugostopenjski organ v 

osmih dneh po preteku roka iz prvega odstavka tega člena, kot če bi bila pritožba zavrnjena. 

 

59. člen 

 

Zoper odločbo prvostopnega organa se lahko zainteresirana ekipa pritoži na drugostopni 

organ v osmih dneh od prejema odločbe. 

 

Drugostopenjski organ: 

- pritožbo kot prepozno vloženo zavrne, 

- pritožbo kot neutemeljeno zavrne, 

- pritožbi ugodi, razveljavi prvostopenjsko odločitev in o zadevi odloči, 

- pritožbi ugodi, razveljavi prvostopenjsko odločitev in zadevo vrne prvostopenjskemu organu 

v ponovno odločanje. 

 

60. člen 

 

Drugostopenjska odločitev mora biti sprejeta v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe. 
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Odločitev drugostopenjskega organa je dokončna in zoper njo pritožba ni možna. 

 

61. člen 

 

V pritožbenem postopku se plačujejo takse, če je to določeno s propozicijami. 

 

 

XII. MEDNARODNE TEKME 

 

62. člen 

 

Mednarodno tekmo je ekipa, ki tekmuje v tekmovanjih ZHNTS, dolžna prijaviti ZHNTS in to 

najmanj 3 dni pred tekmo. 

 

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

63. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati takoj s sprejetjem na seji Upravnega odbora ZHNTS. 

 

64. člen 

 

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Tekmovalni pravnilnik ZHNTS, sprejet na 

zasedanju skupščine ZHNTS z dne 21. 12. 2001. 

 

 

 

Murska Sobota, 21.8.2013 

 

Predsednik ZHNTS 

Aleš Skalič 


