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1.  URADNI ZAPISNIK TEKME 

1.1.        Uradni zapisnik pred tekmo podpišeta obe vodji ekip, po končani tekmi pa ostale uradne osebe. 

1.2. V rubrikah opomini, izključitve in diskvalifikacija je potrebno vpisati minuto, v kateri je bila kazen 

izrečena (npr.: 12, 33, itd.).  

1.3. V rubriki moštveni time-out je potrebno vpisati minuto v kateri je moštvo izkoristilo moštveni time-out 

(npr.: 12, 46, itd.). 

1.4. V uradnem zapisniku tekme moramo pod »OPOMBO« vpisati: 

1.4..1 če je na tekmo vložena pritožba vpišemo: 

 pritožba moštva A, ali pritožba moštva B; 

1.4.2. če je igralec izključen 3 krat za 2 minuti vpišemo: 

 A5 – 3 x 2' ali B7 – 3 x 2'  

1.4.3. če je igralec diskvalificiran vpišemo: 

 A7 – D ali B9 – D; 

1.4.4. če je igralec diskvalificiran s pisnim poročilom vpišemo: 

 A6 – D in pisno poročilo ali B8 – D in pisno poročilo; 

1.4.5. če je igralec diskvalificiran s pisnim poročilom vpišemo: 

 A5 – prijava ali B8 – prijava; 

1.4.6. če je uradna oseba prijavljena vpišemo: 

 A priimek in ime – prijava ali B priimek in ime – prijava 



1.4.7. najavo pomanjkljivosti v zvezi z organizacijo tekme (tako kot je to opredeljeno v POROČILU): 

- SLABA ORGANIZACIJA TEKME (če je v poročilu prekrižan eden ali več odgovorov z DA); 

- NEŠPORTNO OBNAŠANJE GLEDALCEV (če je v poročilu prekrižan eden ali več odgovorov z DA); 

- NEVESTNO OPRAVLJANJE DOLŽNOSTI ZAPISNIKARJA ALI ČASOMERILCA (če je v poročilu prekrižan 

eden ali več  odgovorov z DA); 

- NEŠPORTNO OBNAŠANJE IGRALCEV IN URADNIH OSEB (če je v poročilu prekrižan eden ali več   

odgovorov z DA);  

- NEVESTNO OPRAVLJANJE DOLŽNOSTI SODNIKOV (če je v poročilu prekrižan eden ali dva odgovora z 

DA); 

1.5. V uradnem zapisniku tekme moramo vpisati številke licenc uradnih oseb (sodnika, delegat) 

 SODNIK A: (66) Janez Novak 

 SODNIK B: (22) Josip Letak 

 DELEGAT: (12) Mojca Zver 

 

2. POROČILO DELEGATA KOT PRILOGA ZAPISNIKU TEKME 

2.1. Poročilo,  po končani tekmi izpolni delegat in ga obvezno podpiše 

2.2. V poročilu, kjer opisujemo diskvalifikacije moramo vpisati: 

2.2.1. če je igralec izključen 3 krat za 2 minuti vpišemo: 

 minuto – priimek in ime – 3 x 2 (43. min. – KOS Peter – 3 x 2); 

2.2.2. če je igralec diskvalificiran vpišemo: 

 minuto – priimek in ime – razlog diskvalifikacije v skladu s pravili  

2.2.3. če je igralec diskvalificiran in prijavljen vpišemo: 

minuto – priimek in ime – razlog diskvalifikacije in prijave v skladu s pravili  

2.2.4. če je uradna oseba diskvalificirana vpišemo: 

minuto – priimek in ime – razlog diskvalifikacije v skladu s pravili  

2.3. V poročilu moramo odgovoriti na vsa postavljena vprašanja tako, da odgovor prekrižamo (DA, NE). 

2.4. V primeru, da je eden ali več odgovorov prekrižanih z »DA« mora delegat v spodnjem delu poročila 

E:/Pripombe delegata/ kratko, vendar razumljivo podrobneje opisati dogodke: 

2.4.1. če je v vprašanjih A/a prekrižan odgovor »DA« na vprašanje 12 moramo v poročilu pod E vpisati:  

A/a 12 – trener domačega moštva KOS Matjaž brez licence; 



2.4.2. če je v vprašanjih A/b prekrižan odgovor »DA« na vprašanje 6 moramo v poročilu pod E vpisati:  

A/b 6 – 43. Min. - domači gledalci – pločevinka vržena na igrišče; 

(če je v vprašanjih A/b prekrižan odgovor »DA« mora delegat vpisati: minuto dogodka, kdo se je 

nešportno obnašal, razumljivo opisati dogodek); 

2.4.3. če je v vprašanjih B prekrižan odgovor »DA« na vprašanje 3 moramo v poročilu pod E vpisati: 

 B3 – 25. Min. zapisnikar JEŽEK – neprestano komentiral sodniške odločitve;  

 (če je v vprašanjih B prekrižan odgovor »DA« mora delegat vpisati: minuto dogodka, kdo  je nevestno 

opravljal dolžnost zapisnikarja/časomerilca,  razumljivo opisati dogodek);  

2.4.4. če je v vprašanjih C prekrižan odgovor »DA« na vprašanje 3 moramo v poročilu pod E vpisati: 

C3 – 22. Min. – domači gledalci napadli gostujočega trenerja KOSMAČA ga obrcali, obležal je na tleh; 

(če je v vprašanjih C prekrižan odgovor »DA« mora delegat vpisati: minuto dogodka, kdo  se je 

nešportno obnašal,  razumljivo opisati dogodek);  

2.4.5. če je v vprašanjih D prekrižan odgovor »DA« na vprašanje 2 moramo v poročilu pod E vpisati: 

 D2 – sodnika nista vedela, da se pri neodločenem rezultatu igrajo najprej podaljški; 

 (če je v vprašanjih D prekrižan odgovor »DA« mora delegat vpisati:  razumljivo opisati dogodek); 

3. IZJAVA 

3.1. Izjavo morajo izpolniti udeleženci tekme, ki so kršili določila pravil rokometne igre v skladu s 

Propozicijami za tekmovalno sezono. 

3.2. Vsakdo izjavo izpolni na svoj obrazec. Izjava mora biti čitljiva in podpisana  

3.3. Vse izjave zbere delegat, ki jih v najkrajšem možnem času pošlje (internet) komisarju lige) 

4.            PISNO POROČILO 

4.1.         Pisno poročilo izpolnijo le sodniki (D+PP) 

4:2.         V pisnem poročilu mora biti dogodek opisan kot se je zgodil 

4.3        Poročilo mora biti čitljivo in podpisano 

5.             PRIJAVA V DISCIPLINSKI PISTOPEK 

5.1.          Vsaka uradna oseba lahko naredi prijavo v disciplinski postopek. 

5.2.          Prijavo je potrebno narediti na predpisanem obrazcu.  

5.3           Prijava mora biti napisana čitljivo in obvezno podpisana  


