
N A V O D I L A 

ZA ORGANIZACIJO TEKEM 

 

OBVEZNOSTI PRED TEKMO: 

- pravočasno pripraviti igrišče v skladu z propozicijami tekmovanja, 

- na vidnem mestu izobesiti državno zastavo in zastavo RZS, 

- zagotoviti javno merilno napravo, na kateri bo viden točen rezultat tekme, 

- pripraviti dve žogi v skladu s pravili igre, 

- pripraviti piščalko, tri štoperice, ki jih je možno ustavljati, rumeni in rdeči karton, semafor za beleženje 

izključitev igralcev obeh moštev, uradni zapisnik tekme in zelena kartona, 

- zagotoviti izprašana sodnika za zapisnikarja in časomerilca z izkaznico in licenco, 

- zagotoviti slačilnice za obe ekipi in za sodnika, 

- zagotoviti prostor za pisanje uradnega zapisnika tekme, 

- zagotoviti red in varnost (redarska služba, policija) za vse udeležence tekme, predvsem: 

a) priglasiti športne prireditve pristojnemu upravnemu organu; 

b) skrbeti za red na športni prireditvi, tako da ne pride do ogrožanja osebne varnosti ljudi in premoženja 

(osebni avtomobili); 

c) ob kršitvah obvestiti pristojno policijsko enoto; 

d) zagotoviti zadostno število redarjev, pravilno opremljenih in tudi seznanjenih z dolžnostmi. 

- zagotoviti zdravstveno službo v skladu z propozicijami tekmovanja, 

- določiti dežurnega člana uprave, ki je zadolžen za celotno organizacijo tekme. 

 

OBVEZNOSTI MED TEKMO: 

- dostop na igrišče je dovoljen samo tekmovalcem, sodnikoma, zapisnikarju, časomerilcu, delegatu, zdravniku, 

medicinski sestri ali medicinskemu bratu, snemalcem TV, 

- pri zapisnikarski mizi sedijo: delegat, zapisnikar in časomerilec, uradni napovedovalec; 

- dežurni zdravnik, medicinska sestra ali medicinski brat morajo biti oddaljeni od zapisnikarske mize najmanj 1 

meter (vstop na igrišče je dovoljen samo z dovoljenjem sodnikov). 

 

OBVEZNOSTI PO TEKMI: 

- zagotoviti poseben prostor za uradni potek protokola ob izpolnjevanju uradnega zapisnika tekme in poročila 

delegata ter ostale potrebne dokumentacije, 

- zagotoviti varnost gledalcev, ekip in uradnih oseb ter njihovih prevoznih sredstev na športnem objektu s 

katerim razpolaga organizator v času rokometne prireditve. 

 

OSTALA NAVODILA: 

- ogrevanje igralcev je dovoljeno 10 minut do začetka tekme, 

- 5 minut pred začetkom tekme sodnika pokličeta igralce, ki morajo zapustiti igrišče, nakar jih pripeljeta na 

igrišče, 

- obe ekipi morata pozdraviti gledalce, nakar se morata pozdraviti med seboj, 

- po končani tekmi se morata obe ekipi pozdraviti med seboj, 

- po končani tekmi se morata kapetana pozdraviti s sodnikoma, delegatom, zapisnikarjem in časomerilcem, 

- ob polčasu morata ekipi zapustiti igrišče, 

- v času igranja tekme ni dovoljeno glasno komentirati tekme, ni dovoljeno vstajati s klopi, ni dovoljeno dajati 

neumestnih pripomb, 

- sodnika, delegat, zapisnikar in časomerilec morajo biti na terenu 15 minut pred pričetkom tekme, 



- uradni zapisnik tekme mora biti izpolnjen v skladu z navodili za izpolnjevanje uradnih poročil ob prisotnosti 

vseh uradnih oseb. 

Ob neizpolnjevanju teh navodil se proti kršiteljem ukrepa v skladu s propozicijami in drugimi akti Rokometne 

zveze Slovenije. 

Za izpolnjevanje teh NAVODIL je zadolžen delegat oziroma prvoimenovani sodnik. 



 

 


