
PROTOKOL ORGANIZACIJE IN POTEKA TEKME 1. A DRL – ženske 

 

ČASOVNICA VSEBINA 

00:45 TEHNIČNI SESTANEK (delegat + predstavniki ekip) 

00:45 PRIPRAVLJEN ZAPISNIK TEKME 

00:35 ZAČETEK OGREVANJA EKIP 

Postavitev uradne žoge v ustrezno stojalo na zapisnikarski mizi ali sredini igrišča 

00:08 KONEC OGREVANJA EKIP 

00:05 ZAČETEK OTVORITVE TEKME 

 PRIHOD OTROK Z ZASTAVAMI LIGE IN RZS  

Zastava lige se postavi  na sredino igrišča. Zastave obeh ekip se postavijo na sredino igrišča ob 

zastavi lige.   

Vse zastave morajo biti postavljene na igrišča pred prihodom sodnikov in igralcev. 

Zastave morajo biti postavljene tako, da so jasno vidne gledalcev v dvorani in »TV kameri«. 

  PRIHOD SODNIKOV NA SREDINO IGRIŠČA 

Zastava lige se postavi ob bok sodniškega para. 

 PREDSTAVITEV SODNIKOV IN DELEGATA TEKME 

 PREDSTAVITEV GOSTUJOČE EKIPE 

Zastava ekipe se postavi na konec postavitve ekipe v isti liniji kot je postavljena ekipa.  

 PREDSTAVITEV DOMAČE EKIPE 

Zastava ekipe se postavi na konec postavitve ekipe v isti liniji kot je postavljena ekipa. 

 BRANJE FAIR PLAY TEKSTA – URADNI NAPOVEDOVALEC 

 DRUGE PREDSTAVITVE SKLADNO Z NAVODILI ZA MEDIJSKO VSEBINO 

 POZDRAV IN ROKOVANJE OBEH EKIP  

00:00 ZAČETEK TEKME 

30:00 POLČAS TEKME  

60:00 KONEC TEKME ROKOVANJE EKIP 

60:05 PREGLED IN POTRDITEV ELEKTRONSKEGA ZAPISNIKA  

 

IZJAVE 
PRED TEKMO: Vsak klub je 48 ur pred začetkom tekme za napoved dolžan na pr@rokometna-zveza.si poslati 
pisno izjavo trenerja ali ene izmed igralk.  

 
PO TEKMI: Klub, gostitelj tekme, je dolžan najkasneje 45 minut po koncu tekme poslati pisno (ne video!) izjavo 
obeh trenerjev ali po enega izmed igralcev vsakega kluba, ki je igral pomembno vlogo na tekmi.  
 
FOTOGRAFIJE/VIDEO 
PRED TEKMO: 
Klubi med tednom pošiljajo pokončne in ležeče fotografije ter video posnetke s treningov, promocijskih in medijskih 
dejavnosti ter ostalega za čim boljšo vsebino na socialnih omrežjih lige in RZS.  
Vsak klub je dolžan pred začetkom tekme poslati eno pokončno fotografijo prek Whatsappa ali Vibra za Instagram 
story ali jo objaviti na svoj story z oznako @1.A DRL-ženske in @rzs_si (za repost). 

 
PO TEKMI:  
TAKOJ: Klub naj pošlje fotografije ali kratke video posnetke, posnete s telefonom, veselja svoje ekipe, igralca, ki je 
dosegel ključni zadetek, ubranil ključni strel itd. za takojšnjo delitev na socialnih omrežjih lige/RZS. 
ČIM PREJ: Klub, gostitelj tekme, je dolžan po tekmi poslati vsaj 3 profesionalne fotografije (zaželeno tudi več) na 
pr@rokometna-zveza.si, ki naj vsebujejo čustva igralcev in publike, zanimive akcije, zabavne vsebine, itd. Na 
fotografijah morajo biti tudi igralci gostujoče ekipe. 
 
SPLETNI PRENOSI: 
V kolikor klub domačin namerava tekmo v živo predvajati v spletnem prenosu, mora to sporočiti najkasneje ob 
pošiljanju izjave pred tekmo (zaradi obveščanja javnosti in s tem večjega dosega občinstva tudi za klub) 
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