
NAVODILA ZA DELEGATE 

 

Obveznosti delegata na rokometni tekmi so naslednje: 

 

• da je podrobno seznanjen s propozicijami tekmovanja in navodili, ki veljajo za to 

tekmovanje, 

• da je seznanjen z Rokometnimi pravili in zakonodajo, ki ureja javna zbiranja in 

organizacijo javnih prireditev, 

• da deluje po etičnih in moralnih načelih v skladu s Kodeksom za pošteno in pravično 

opravljanje delegatskega dela, 

• da 60 minut pred pričetkom tekme stopi v kontakt z dežurnim članom domače ekipe 

oziroma vodjem prireditve, 

• da opravi pregled celotne organizacije tekme in pregleda prisotnost vseh uradnih oseb. 

(Delegat naj se rokuje z vsemi uradnimi osebami obeh ekip. Na ta način preveri 

prisotnost uradnih oseb, ki so vpisane v uradni zapisnik tekme in imajo pravico sedeti na 

klopi za rezervne igralce), 

• da pred pričetkom tekme pregleda članske izkaznice obeh ekip (preveri izdane licence za 

igralce in uradne osebe) in številke dresov igralcev vpisane v uradnem zapisniku tekme 

ter barve dresov igralcev, vratarjev, - da je pozoren na postopek, ko se ekipa dopolnjuje 

(pravilo 4:3) in ko igralec v polju zamenja vratarja (pravilo 4:8), - da pred pričetkom 

tekme, glede na barvo opreme ostalih nastopajočih, obvesti sodnika o možnosti barve 

njunih dresov, 

• da pred pričetkom tekme obvesti dežurnega člana domače ekipe oziroma vodjo prireditve 

in obe vodji moštev o odpravi morebitnih ugotovljenih nepravilnostih v zvezi z 

organizacijo tekme, oziroma o nepravilnostih v zvezi s pravico nastopa posameznih 

igralcev, 

• da se z dežurnim članom domače ekipe oziroma vodjem prireditve dogovori, kje se bo ta 

nahajal med tekmo, da lahko z njim kontaktira, 

• da se z dežurnim članom domače ekipe oziroma vodjem prireditve dogovori, kje bodo 

stale osebe, ki je zadolžena za brisanje igralne površine in s tem seznani sodnika, 

• zagotovi, da so za brisanje tal določene osebe primerne temu opravilu, - da preveri in 

zagotovi, da bo tekma snemana v skladu s propozicijami državnih lig oziroma dodatnimi 

navodili, 

• da pozorno spremlja potek tekme in da beleži vse sporne dogodke na tekmi, še posebej 

tiste, ki bi bili lahko vsebina pritožbe ali pa razlog za uvedbo disciplinskega postopka,  

• da pred tekmo preveri usposobljenost časomerilca in zapisnikarja in opremo, potrebno za 

njuno delo na tekmi, 

• da se s časomerilcem in zapisnikarjem dogovori o načinu dela v času pred, med in po 

tekmi,   

• da s časomerilcem usklajeno sodeluje pri beleženju časa izključitve oz. časa vključitve 

igralca v igro po izteku izrečene časovne kazni, 

• da časomerilca v primeru nestrokovnega ali nekorektnega dela najprej opozori, v primeru 

nadaljevanja takšnega ravnanja pa zahteva njegovo odstranitev in ga prijavi,  

• da nadzira prostor za menjave igralcev (vstop in izstop igralcev) in vedenje uradnih oseb 

v t.i. »trenerski coni«, ter da po potrebi ukrepa (pri sebi naj ima piščalko), 



• da preveri ustreznost in vidnost označb, ki označujejo prostor za menjavo igralcev (4,5 

m) ter t.i. »trenersko cono«, (3,5 m), 

• da sodnikoma ob spornih dogodkih po potrebi nudi razlago dogodkov, da lažje pravilno 

odločita, 

• da zagotavlja športno obnašanje oseb na klopi za rezervne igralce in uradne osebe ter v 

primeru odstopanja ukrepa skladno s pravili, 

• da je, še posebej v zadnjih minutah igre, izjemno pozoren na dogodke ob in na igrišču ter 

pozorno spremlja delo časomerilca, 

• da ne komentira sodniških odločitev, 

• da se med tekmo odzove v primeru navijaškega obnašanja zapisnikarja in časomerilca ali 

ob komentiranju sodniških odločitev, 

• da ob polčasu in po končani tekmi pospremi sodnika do garderobe, v posebnih primerih pa 

zagotovi njuno varnost in varen odhod iz kraja igranja (ukrepanje rediteljev ali policije), 

• da po koncu tekme v prisotnosti obeh sodnikov, zapisnikarja, časomerilca, obeh 

predstavnikov moštev in dežurnega člana domače ekipe oziroma vodje prireditve sestavi 

uradni zapisnik tekme, 

• da ob pisanju oziroma zaključevanju uradnega zapisnika tekme zagotovi, da bodo vse 

rubrike pravilno izpolnjene, 

• da pod opombo v uradni zapisnik tekme vpiše morebitno najavo pritožbe moštva, najavo 

pomanjkljivosti v zvezi z organizacijo tekme, nešportno obnašanje igralcev in uradnih 

oseb…), da je bil trener brez licence, da je bil trener istočasno igralec (številka trenerske 

izkaznice in številka licence) ipd., 

• da po potrebi zagotovi in zbere vse potrebne izjave, 

• da zagotovi oziroma nadzira pravočasno sporočanje rezultata tekme, 

• da v primeru, kot to velevajo propozicije tekmovanja, zagotovi posnetek tekme, 

• da v roku 24 ur po končani tekmi pošlje komisarju lige uradni zapisnik tekme in poročilo 

delegata ter vse potrebne izjave. 

 

Vsa dopolnilna poročila oziroma dopolnilne izjave so uradni dokument šele, ko to zahteva 

komisar ali pristojni organ Rokometne zveze Slovenije. 


