ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
Statutarni odbor
Leskoškova cesta 9e, p.p. 535, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 547 66 22, +386 1 547 66 46

Številka: 22/2015
Datum: 9.3.2015

ZAPISNIK
22. seje Statutarnega odbora Rokometne zveze Slovenije (RZS)
Člani ki so sodelovali: Anton Janc – predsednik, Maja Šerc – podpredsednica,Cvetka
Vrhovnik – članica, Blaž Pipp – član, Martin Hebar – član,
DNEVNI RED:
1. Zaprosilo za razlago 10. člena PORT-a, podano s strani Odbora za arbitražo
RZS z dne 12.2.2015

Ad. 1
Zaprosilo Odbora za arbitražo RZS
Arbitražni odbor RZS je v svojem dopisu z dne 12.2.2015 , ki ga je SO prejel dne 25.2.2015,
zaprosil za razlago 3. in 4. odstavka 10. člena PORT-a. Odbor za arbitražo je izpostavil
naslednja vprašanja:
1. Ali je omejitev tretjega odstavka 10. člena PORT mišljena za igralke starejše od 13 let,
torej v razredih od starejše deklice do članice?
2. Ali se omejitev tretjega odstavka 10. člena PORT nanaša le na igralke mlajše od 15 let,
tj. v razredih od starejše deklice do mlajše deklice C?
3. Ali igralke iz razreda kadetinje lahko nastopajo za člansko ekipo le v primeru, če klub
nima starostne kategorije mladinke oz. če kadetinja pred tem ni igrala za mladinke?
4. Ali se nastop igralke v drugi naslednji kategoriji (npr. kadetinja, ki igra za mladinke,
igra tudi v članski ekipi) šteje za kršitev šeste alineje prvega odstavka 58. člena
pravilnika o rokometnih tekmovanjih (nastop igralca brez pravice nastopa)?
SKLEP
Statutarni odbor podaja razlago 3. in 4. odstavka 10. člena PORT-a:
1. Prvi stavek 3. odstavka 10. člena velja za vse kategorije igralk. V drugem stavku je
posebna ureditev, ki velja za igralke do vključno kategorije starejše deklice (13-15 let).
Vse igralke do vključno starejših deklic lahko v primeru, da klub nima prve naslednje
ekipe, nastopajo za drugo naslednjo ekipo (brez dodatnih omejitev, kot to velja za
kadetinje). Za kadetinje velja glede igranja v primeru, da klub nima mladinske ekipe
(»nima prve naslednje ekipe«) ureditev iz 4. odstavka, ki sicer dovoljuje igranje
kadetinj za člansko ekipo, a v omejenem številu – največ tri igralke.
Pri pojmih »prva naslednja kategorija« in »druga naslednja kategorija« je potrebno
izhajati iz določil pravilnika tako, da si kategorije sledijo, kot je navedeno v 1.
odstavku 10. člena in ne glede na to, katere kategorije obstajajo pri posameznem
klubu. To pomeni, da lahko starejše deklice igrajo največ v kategoriji mladink. V
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kolikor klub takšne kategorije nima, starejše deklice ne morejo igrati v kategoriji
članic, saj je le-ta, skladno z ureditvijo, ki jo določa PORT, tretja naslednja ekipa.
2. Prvi stavek 3. odstavka 10. člena velja za vse kategorije, drugi pa za vse igralke do
vključno kategorije starejše deklice, ne pa za kadetinje. Za slednje velja 4. odstavek.
3. Igralke iz razreda kadetinje lahko nastopajo za člansko ekipo le v primeru, če klub
nima starostne kategorije mladinke. 4. odstavek se nanaša na primer, ko klub nima
prve naslednje ekipe.
4. Kršitev 10. člena – ko npr. igra kadetinja tako za mladinke kot tudi za članice - se šteje
za kršitev iz 6. alineje 58. Člena PORT.

Ljubljana, 9.3.2015
Anton Janc
Predsednik
Statutarnega odbora RZS

