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1

UPRAVNI PREDPISI

1.1

Pooblastila
•

1.2

Tekmuje se v skladu s pravilniki ZHNTS.

Datumi in trajanje turnirjev
•
•
•
•

16.12.2018 (prvi turnir) – ZELENA DVORANA, PUCONCI
13.01.2018 (drugi turnir) – ZELENA DVORANA, PUCONCI
20.01.2019 (tretji turnir) – OŠ III MURSKA SOBOTA
03.02.2019 (FINALNI TURNIR) – OŠ III MURSKA SOBOTA

Prijavnine

1.3

Prijavnina U10, U13
•

Prijavnina za vsako selekcijo znaša: 20 €

Prijavnina ČLANICE in ČLANE:
•
•

Prijavnina za članice znaša: 30 €
Prijavnina za člane znaša: 40 €

Prijavnina se poravna pred začetkom prvenstva in sicer najkasneje do 16.12.2018!
TAKSE ČLANICE:
•

Rdeči karton: 30 €

Takse ČLANI:
•

1.4

Rdeči karton: 30 €

Stroški tekmovanja – tekmovalna taksa

Na podlagi števila prijav ZHNTS naredi izračun stroškov. V izračunu se upošteva, koliko
igralnega časa (aktivni igralni čas) porabi ekipa od skupnega igralnega časa vseh ekip. Aktivni
igralni čas se nato korigira z nefunkcionalnim časom, ki se obračuna tudi tistim klubom, ki niso
prijavili selekcij navedenih v razpisu.
Klubi, ki so v posamezni selekciji prijavili dve ekipi so oproščeni plačila stroškov za drugo
ekipo. V primeru, ko ekipe časovno zamujajo s pričetkom tekme oz. niso na igrišču, kot je
napisano na razporedu, se nefunkcionalni čas zaračuna ekipi, ki je ni na igrišču.
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Klubi so odgovorni, da poravnajo stroške tekmovanja v določenih rokih, ki jih v dogovoru s
šolami izda ZHNTS.
Stroške pokalov in medalj je potrebno poravnati do konca prvenstva. V primeru, da stroški niso
poravnani do dogovorjenega datuma, se klub suspendira in suspenz velja do dneva, ko klub ne
poravna vse obveznosti do ZHNTS. Vodja tekmovanja uvede disciplinski postopek, izključena
ekipa pa postane predmet razprave o nadaljnjih kaznih, ki jih disciplinski organ ZHNTS lahko
naloži klubu.

1.5 ORGANIZACIJA DRŽAVNEGA PRVENSTVA V DVORANSKEM
HOKEJU
V skladu z zakonodajo na področju športa v Republiki Sloveniji izdaja Upravni odbor ZHNTS
zavezujoča navodila za organizacijo športnih prireditev pod okriljem ZHNTS.
Športna društva (člani ZHNTS) so v skladu z zakonodajo v RS po zakonu dolžna upoštevati
zakonske obveznosti organiziranja športnih prireditev v RS. To področje urejajo tako zakoni
(Zakon o javnih zbiranjih, Zakon o športu, Zakon o omejevanju porabe alkohola, Zakon o javni
rabi slovenščine,…) kot podzakonski akti (Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, Uredba
o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah,…).
Državno dvoransko prvenstvo se obravnava kot javna prireditev, zato so člani ZHNTS dolžni
organizirati tekme državnega prvenstva v skladu z veljavno zakonodajo in upoštevati naslednja
navodila:
-

prijava prireditve na Upravno enoto (glede na določen termin razporeda),

-

imenovati vodjo prireditve in vodjo rediteljev (reditelj),

-

poskrbeti za varnost vseh udeležencev in gledalcev in zagotoviti nujno medicinsko
pomoč (strokovno osebno za nudenje prve pomoči).

Člani ZHNTS so dolžni ZHNTS predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje upoštevanje
sklepa. Za nadzor izvajanja sklepov je odgovoren vodja tekmovanja in uradne osebe ZHNTS
na tekmovanjih, katerim se mora omogočiti vpogled v dokumentacijo.
Člani ZHNTS so za izpolnjevanje sklepov UO ZHNTS odgovorni v skladu z disciplinskim
pravilnikom ZHNTS.
ZHNTS prevzema organizacijo FINALNEGA TURNIRJA, ki bo 03.02. 2019 v Murski Soboti.
Pri pripravi organizacije turnirja se upoštevajo zakonske obveznosti klubov, kot tudi obveznosti
pri organizaciji in promoviranju dogodka. Vsak klub mora predlagati ZHNTS vsaj 3 osebe, ki
so na voljo pri organizaciji FINALNEGA TURNIRJA. Osebe, ki bodo pomagale ZHNTS pri
organizaciji in promociji hokeja na travi je potrebno predlagati do 31.12.2018.

1.6

Kvalifikacije za Evropsko klubsko dvoransko prvenstvo
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Dvoransko prvenstvo se organizira v turnirski obliki. Tekmovanje je sestavljeno iz rednega dela
in končnice. Turnir se igra po sistemu vsak z vsakim. Na koncu se glede na razvrstitev v
predtekmovanju odigrata tekmi za 1. mesto (prvi z drugim).
a) Zmagovalec dvoranskega prvenstva je naslednje leto predstavnik države v Evropskem
klubskem dvoranskem tekmovanju.
b) V Interligi ali Hr-Slo ligi lahko tekmuje katerakoli ekipa, saj gre za odprti tip
tekmovanja.(če bo razpisana)
c) V primeru, da se zmagovalec ne prijavi na Evropsko prvenstvo ali na dvoransko
Interligo, ima pravico do prijave klub, ki je razvrščen najvišje.

1.7

Pokali in medalje
a) ZHNTS je odgovorna, da za prva tri mesta v vsaki selekciji priskrbi pokale in v selekciji
ČLANI – 16 ZLATIH MEDALJ, selekcija ČLANICE, U19, U13 in U10 – 14
ZLATIH MEDALJ, 14 SREBRNIH MEDALJ IN 14 BRONASTIH MEDALJ.
b) Plakete za najboljšega igralca, najboljšega vratarja V SELEKCIJI ČLANI IN
ČLANICE, ter najboljšega strelca V VSEH SELEKCIJAH.
• Izbor najboljšega igralca in vratarja izbirajo in predlagajo TRENERJI ekip.
c) Ekipe dobijo v trajno last pokale za osvojena prva tri mesta.

1.8

Določitev sodnikov in delegatov

Vsak udeležen klub v državnem dvoranskem prvenstvu, mora za mlajše selekcije (U10, U13)
pred tekmo imenovati enega sodnika.
Določitev sodnikov za ostale tekme opravi vodja sodniške komisije, če tega ni pa delegira vodja
tekmovanja.
Določitev delegatov za posamezne turnirje opravi vodja tekmovalne komisije.
Odločitev o načinu delegiranja posameznih selekcij (U10, U13, ČLANICE in ČLANI)
sprejme sodniška komisija ZHNTS oz. vodja sodnikov ZHNTS.
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2.0 PREDPISI ZA IGRALCE

Starostne in druge omejitve igralcev v nižjih selekcijah

2.1

Selekcija
U10
U13

Letnik
2008 in mlajši
2005 in mlajši

Omejitev za deklice:
-

Če deklice igrajo v ekipi z dečki, so lahko dve leti starejše.

Omejitev za veterane:
-

V veteranski ekipi sta lahko dva igralca mlajša od letnika 1977, vendar ne mlajša od
35 let.

V dvoranskem prvenstvu za sezono 2018/19 lahko nastopajo vsi igralci s pravico nastopa, ki so
na seznamu za licenciranje in jih je potrdila registracijska komisija ZHNTS. Sezname z vsemi
licenciranimi igralci bodo imeli delegati na turnirjih. Prav tako dobijo uradne sezname lastnih
licenciranih igralcev tudi klubi.

3
3.1

TURNIRSKI PREDPISI
Pravila in predpisi

Odločitev s katerimi pravili in dodatki se bo tekmovalo sprejme sodniška komisija
ZHNTS oz. vodja sodnikov ZHNTS. Za letošnje dvoransko prvenstvo veljajo dvoranska
pravila 2017 po katerih se mora tekmovati, kar pa se tiče dodatkov pa je to odvisno od
odločitve sodniške komisije ZHNTS. Prav tako je s tem povezano tudi delegiranje
sodnikov in pogoji o predlaganju klubskih sodnikov – to je odločitev sodniške komisije
ZHNTS.

3.2

Razpored tekem

Vodja tekmovanja na podlagi lanskoletnih razvrstitev in z upoštevanjem Bergerjevih tablic
naredi razpored tekem.

3.3

Trajanje tekem in merjenje časa
6
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Tekma je sestavljena iz dveh polčasov in odmorom med polčasoma in sicer različno za
selekcije:
•
•
•

Člani; 2 polčasa po 20 min, s 5 min odmorom,
Članice: 2 polčasa po 20 min, s 5 min odmorom,
U10 in U13: 2 polčasa po 15 min s 3 min odmorom

Na turnirjih se ne igrajo podaljški razen na finalnih dvobojih po zaključku regularnega
časa. Podaljšek se igra 2 x 5 min, brez odmora (pri članicah, članih) in 1 x 5 min pri U10
in U13. Če je rezultat na tekmi za 1 mesto po zaključku regularnega časa neodločen, potem
izvajanje kazenskih strelov odloči o zmagovalcu tekme. Izvajajo se t.i. SHOOT OUT streli z
začetkom izvajanja na sredini igrišča.
Na finalnih dvobojih se igralni čas NE spremeni.

3.4

Sestava ekipe
a) Vodje ekip morajo 30 minut pred začetkom vsake tekme pri delegatski mizi imenovati
igralce, čigar imena so zapisana na seznamu igralcev.
•
•

5 (ekipo sestavlja 12 igralcev) igralcev, ki bodo ob začetku tekme na igrišču in na klopi
za rezervne igralce,
kapetana in vratarja (ekipi ni potrebno imeti vratarja, lahko igra samo z igralci).

OPOZORILO: Ne imenujte igralca, ki je v suspenzu.
b) Vsaka ekipa mora skozi celotni potek tekme na igrišču oz. na klopi za rezervne igralce
imeti kapetana, ki mora obvezno nositi kapetanski trak. Ob izključitvi (začasni ali
dokončni) kapetana, mora drugi igralec iz iste ekipe prevzeti kapetanski trak in vlogo
kapetana.
c) Vsaka ekipa mora imeti na začetku ali pri nadaljevanju tekme, na igrišču vsaj enega
igralca. V primeru, da ekipa ne more izpolniti teh pogojev, se tekma takoj prekine.
Tekma se registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 3:0 za nasprotno ekipo, če le ta do
prekinitve ni dosegla ugodnejšega rezultata.

3.5

Menjave in klop za rezervne igralce
a) Klopi so postavljene blizu in na isti strani igrišča kot je delegatska miza.
b) Samo 5 igralcev iz vsake ekipe in sodnika so osebe, ki jim je dovoljeno, da so na igrišču
med potekom tekme. Na klopi je lahko 12 igralcev in trener ekipe, vodja ekipe in
fizioterapevt.
c) Menjava igralcev med tekmo mora potekati v skladu s pravil dvoranskega hokeja. Za
vratarje in igralce je menjava na sredini igrišča in se čas za oba ne zaustavi.

7

PROPOZICIJE ZA DVORANSKI HOKEJ 2018/2019

3.6

d)

Igralec, ki se menja, sme stopiti na igrišče šele, ko igralec, ki se zamenja, zapusti igrišče.
Igralec, ki se zamenja, se mora takoj usesti na klop za rezervne igralce.

e)

Ekipno osebje in igralci na klopi, ki so napisani na seznamu igralcev ter ekipni zdravnik,
če je na seznamu, morajo v regularnem času tekme obvezno sedeti na klopi. Tudi takrat,
ko je tekma zaustavljena, razen v primeru, ko delegat oz. sodnik določita drugače. Vodja
ekipe mora biti prisoten skozi celotni čas tekme, zasesti mora sedež, ki je najbližje
delegatski mizi in je zadolžen za obnašanje vseh oseb na klopi.

f)

Glasovna komunikacija vodstva ekipe in igralcev na klopi ne sme biti v nobenem
primeru naslovljena na delegata, sodnika ali igralca nasprotne ekipe. V primeru kršitve,
delegat opozori vodjo ekipe o slabem vedenju katerekoli osebe na klopi in ima pravico,
če se kršitve nadaljujejo, da za preostali čas tekme, odstrani kršitelje oz. jih prijavi vodji
tekmovanja, ki se na podlagi pogovora z delegatom, odloči ali skladno s pravilniki
ZHNTS uvede disciplinski postopek.

Vstop na igrišče

Ekipno osebje mora, v primeru, ko želi vstopiti na igrišče, dobiti dovoljenje sodnika. To pravilo
je obvezno tudi v primeru, ko se igralec ali sodnik poškoduje in je onesposobljen za
nadaljevanje tekme. V primeru nedovoljenega vstopa katerekoli osebe iz klopi, ki mu sledi
uradna prijava delegata, vodja tekmovanja zoper prijavljene osebe izda sklep o prepovedi
igranja ali vodenja najmanj ene tekme.
a) Zdravljenje ni dovoljeno na igrišču, razen v primerih izrednega stanja.
b) Če pride do poškodbe na igrišču, lahko sodnik zaustavi čas in oceni, če igralec potrebuje
pomoč iz klopi.
c) V primeru poškodbe na igrišču, sodnik dovoli potrjenemu ekipnemu zdravniku ali
fizioterapevtu oz. v primeru, ko nimajo odobrene take osebe, vodji ekipe, da vstopi na
igrišče in pomaga ter premesti poškodovanega igralca iz igrišča takoj, ko je to mogoče
varno storiti. Sodnik lahko, če je to potrebno, dovoli nosaču vstop na igrišče.
d) V primeru poškodbe vratarja, sodnik dovoli potrjenemu ekipnemu zdravniku ali
fizioterapevtu oz. v primeru, ko nimajo odobrene take osebe, vodji ekipe, da vstopi na
igrišče s potrebščinami za prvo pomoč, nudi hitro oskrbo ter nato premesti
poškodovanega vratarja iz igrišča takoj, ko je to mogoče varno storiti. Sodnik lahko, če
je to potrebno, dovoli nosaču vstop na igrišče.
e) Če zdravnik oz. vodja tekmovanja, v času poškodbe vstopi na igrišče, potem mora tisti
igralec, izjema je edino vratar, zapustiti igrišče in se usesti na klop, za najmanj 1 minuto.
Čas 1 minute meri delegat. Igralca, ki mora zapustiti igrišče, lahko menja drugi igralec.
f) Če igralec pri poškodbi krvavi, mora takoj, ko je to mogoče, zapustiti igrišče in ne sme
ponovno vstopiti na igrišče dokler se krvavitev ne zaustavi in je rana primerno
zavarovana. Pred ponovnim vstopom na igrišče se morajo oblačila s krvnimi madeži
zamenjati, oprema pa očistiti tako, da na njej ni več sledi krvi.
8
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g) Če so na igralni površini madeži krvi jih mora delegat takoj očistiti, s tkanino namočeno
v 70% raztopino alkohola. Med potekom čiščenja je čas zaustavljen. Alkohol in krpo
bo zagotovila ZHNTS in bo pri delegatu tekme.
h) Na igrišču se ne sme zaužiti nobene tekočine ali kakšnih drugih osvežilnih pijač. Igralec,
ki se med tekmo in tudi takrat, ko je čas zaustavljen, želi osvežiti mora zapustiti igrišče.
Vratar lahko zapusti in ponovno vstopi na igrišče blizu gola.
i) Vratarji morajo vedno nositi zaščitne čelade, vključno tudi takrat, ko branijo kazenski
strel in kazenski kot. Pri izvajanju kazenskega strela je vratarju dovoljeno, da si sname
zaščitno čelado. Igralec s pooblastili vratarja mora pri branjenju kazenskega strela ali
kota, obvezno nositi zaščitno čelado medtem, ko igralec lahko nosi le zaščitno masko.

Odločanje o rezultatu tekme

3.7

Če se ekipa 10 minut po času določenem za začetek tekme ne pojavi na igrišču z zadostnim
številom igralcev, se tekma ne odigra. Tekma se skladno z 43. členom tekmovalnega pravilnika
ZHNTS registrira po uradni dolžnosti 3:0 za nasprotno ekipo. V takem primeru vodja
tekmovanja izda globo v višini €100.

Izključitev ekipe in prenehanje tekmovanja

3.8

Za ekipo, ki v prvenstvu ne odigra dveh tekem, se smatra, da je izstopila iz tekmovanja in se ji
ne dopusti, da bi ponovno sodelovala v prvenstvu.
a) za ekipo, ki je izključena ali preneha tekmovati, se smatra, da je izstopila iz tekmovanja;
b) če ekipa na tak način izstopi iz tekmovanja, se rezultati vseh odigranih tekem odstranijo
iz zapisov, točke se temu primerno popravijo;
c)

3.9

v takem primeru se ekipa razvrsti kot zadnja v prvenstvu (vse ekipe razvrščene pod to
ekipo, se pomaknejo za eno mesto višje na lestvici), vodja tekmovanja pa uvede
disciplinski postopek.

Pritožba
a) Če želi zainteresirani klub na koncu tekme vložiti pritožbo, jo mora vnesti v zapisnik, v
roku 30 minut po koncu tekme.
b) V roku 48 ur po odigrani tekmi, je potrebno vložiti pismeno pritožbo pri vodji
tekmovanja.
c) Zainteresiran klub je dolžan plačati takso v višini €100. Taksa se v primeru ugodno
razrešene pritožbe vrne.
d) Pritožba ne zadrži izvršitve kazni.
9
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3.10 Tehnično osebje
a) Vodja tekmovanja določi delegate za vsak turnir. Vodja sodniške komisije določi
sodnike za vse tekme.
Delegat:
•
mora vseskozi paziti, da je zagotovljena varnost igralcev in sodnikov,
•
skrbi, da se tekme odvijajo po pravilih ZHNTS in razporedu,
•
manjše kršitve odpravi sam in jih zapiše v zapisnik ter o tem poroča vodji tekmovanja.
Sodniki:
•
v primeru prekinitve tekme zaradi neredov na igrišču mora sodnik v zapisniku podati
ustrezno prijavo,
•
enako stori v primeru neprimernega obnašanja igralcev ali funkcionarjev,
•
morebitno prijavo zoper kogarkoli izmed igralcev, funkcionarjev ali drugih oseb, je dolžan
takoj sporočiti vodji tekmovanja.

3.11 Začasna in dokončna izključitev igralca na tekmi
•

V dvoranskem prvenstvu se rumeni kartoni prenašajo v iz tekme v tekmo, tudi v
naslednji vikend vse do finalnega turnirja. Če igralec dobi dva rumena kartona, mora
počivati eno tekmo. Razen pri finalnem turnirju, kjer se pa rumeni kartoni črtajo.

•

Igralec, ki dobi rdeči karton, ima prepoved igranja na naslednjih prvi tekmi najmanj eno
tekmo. Prepoved velja tudi za finalni turnir.

V članskem dvoranskem prvenstvu se plačujejo globe za rdeče kartone v višini 30 €.
Kaznovana oseba z rdečim kartonom ali z izključitvijo mora zapustiti igrišče. Nahaja se lahko
le na tribuni. Med tekmo in po tekmi ter v polčasu nima pravice vstopati na igrišče, niti se ne
sme približati delegatski mizi.
Ob takem dogodku morajo, klub in vpletena oseba ter v primeru dokončne izključitve iz igre
(rdeči karton) tudi vpleteni sodnik, v roku 48 ur po končani tekmi vodju tekmovanja poslati
podroben opis in se izjaviti o dejstvih dogodka.
V primeru prijave igralca se mora sestati tekmovalna komisija v roku 48 ur in izdati sklep v tem
času ter takoj obvestiti prijavljenega igralca in dotični klub.

4

SISTEM TEKMOVANJA IN RAZVRSTITEV

Ekipe se razvrstijo glede na število točk, zatem glede na gol razliko, zatem več danih, nato glede
na medsebojna srečanja in na koncu z izvajanjem kazenskih strelov.
Pri tem se upošteva naslednje točkovanje:
•
•
•

5 točk: dobi ekipa ki zmaga tekmo,
3 točke: dobita ekipi v primeru neodločenega rezultata,
1 točka: dobi ekipa, ki izgubi tekmo z ali manj kot 2 zadetkoma,
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•

4.1

0 točk: dobi ekipa, ki izgubi tekmo z več kot 2 zadetkoma.

Tekmovanje v kazenskih strelih
a) V obeh ekipah vodji ekip izbereta, iz seznama igralcev, 5 strelcev, ki bodo izmenično
izvajali kazenske strele proti enemu in istemu vratarju iz nasprotne ekipe razen, če se ta
poškoduje in se mora zamenjati. Skupaj to iznese 10 kazenskih strelov, 5 v vsaki ekipi.
Strelci morajo izvajati kazenske strele v istem zaporedju, kot so bili imenovani s strani
vodje ekip.
b) Nobeden igralec, ki je kaznovan ali v suspenzu in ki je med isto tekmo dobil rdeči
karton, ne sme sodelovati pri izvajanju kazenskih strelov.
c) Če pri tekmovanju v kazenskih strelih pride do suspendiranja (strelca ali vratarja),
potem ta igralec ne sme več sodelovati pri izvajanju kazenskih strelov. Suspendiran
strelec, nima več pravice izvajati kazenski strel, rezultat njegovega strela se šteje: brez
zadetka. Suspendiranega vratarja lahko zamenja kateri koli od igralcev na seznamu za
tekmo v skladu s pravili za dvoranski hokej.
d) Po dogovoru z delegatom, sodnika določita stran na katerem bo potekalo tekmovanje v
kazenskih strelih. Sodnika vržeta kovanec, kapetan zmagovalec pa izbere, kdo bo prvi
na vrsti pri izvajanju kazenskih strelov. Ekipa, ki doseže več zadetkov postane
zmagovalec tekme.
e) Če je po prvi seriji strelov izid izenačen, potem isti strelci začnejo drugo serijo.
Tekmovanje v kazenskih strelih se konča, ko ima ena ekipa zadetek prednosti, po
enakem številu izvedenih kazenskih strelov v obeh ekipah. Ekipa z zadetkom prednosti
je zmagovalec tekme. Zaporedje strelcev v drugi seriji je lahko poljubno, ki ga določa
vodja ekipe. V drugi-neomejeni seriji v primeru, da rezultat še vedno ni določen, po
izvajanju vseh petih strelcev, se serija ponavlja vse do odločitve zmagovalca prav tako
v poljubnem vrstnem redu.
f)

Ekipa, katere strelec je prvi izvajal kazenski strel, mora v drugi-neomejeni seriji, prva
braniti strel nasprotne ekipe.

g)

Med tekmovanjem v kazenskih strelih so vodje ekip, vratarji in strelci edine osebe, ki
jim je dovoljeno vstopiti na igrišče. Te osebe morajo stati za sredinsko črto razen, ko
sodnik oz. delegat dovoli igralcu, ki je udeležen v tekmovanju, da zasede svojo pozicijo.
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DODATEK K PRAVILOM ZA DVORANSKI HOKEJ 2018/19
Selekcija članov in članic
Naslednji dodatek k pravilom za dvoranski hokej 2018/19 velja le v selekciji članov in članic.
1. Časovna izključitev igralcev
Igralec, ki prejme zeleni karton, je avtomatsko časovno izključen za 1 minuto. Igralec, ki prejme
rumeni karton, je avtomatsko časovno izključen za najmanj 3 minute (v obeh primerih je čas
izključitve merjen in kontroliran s strani delegatske mize, čas začne teči takrat, ko igralec zasede
mesto namenjeno za izključene igralce).
- Za podelitev kartona se čas zaustavi na običajen način, kot to določajo pravila in se nadaljuje
igra čim hitreje (ni potrebno čakati, da igralec zapusti polje).
- Igralci se vrnejo v igro točno po preteku časa izključitve (razen če je dosojen ali v teku
kazenski kot). Takrat igralci vstopijo v igro, kot je določeno s pravili.
V primeru težje kršitve pravil lahko sodnik časovno izključenemu igralcu (rumeni karton) s
signalizacijo delegatski mizi podaljša čas izključitve.
- Če kapetan prejme zeleni karton za ekipni prekršek, je časovno izključen za 1 minuto.
2. Izvajanje kazenskega kota
Dokler žogica ni igrana, ne sme napadalec ali izvajalec začetne podaje z zadnje črte vstopiti v
krog in obramba ne sme prečkati zadnje črte ali sredinske črte.
- Za vsako kršitev tega pravila s strani branilca, razen vratarja se zahteva, da obrambni igralec
gre čez sredinsko črto in ga ni mogoče nadomestiti z drugim branilcem.
- Za vsako kršitev tega pravila s strani obrambnega vratarja brani obrambna ekipa kazenski kot
z enim igralcem manj.
- Za vsako kršitev tega pravila s strani napadalca, ki vstopi v krog, preden je žogica igrana, se
zahteva da napadalni igralec gre čez sredinsko črto.
- Igralec, ki igra žogico z zadnje črte, ne sme zavajati z igranjem žogice. Za kršitev tega pravila
se napadalni igralec nadomesti z drugim napadalcem.
3. Pavza
Pavza se lahko zahteva v celotnem času trajanja tekme, tudi v zadnjih 2 minutah vsakega
polčasa (ob izpolnjenih pogojih iz pravil).
- V času podaljška tekme lahko posamezna ekipa zahteva eno dodatno pavzo (po potrebi).
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Selekcija U10
Naslednji dodatek k pravilom za dvoranski hokej 2018/19 velja le v selekciji U10.
1. Izvajanje kazenskih kotov v dvorani za U10
Namesto kazenskih kotov se bodo v dvorani pri U10 izvajali »kazenski streli s samo podajo«.
1) Za izvajanje kazenskega strela s samo podajo se mora igralni čas zaustaviti.
2) Med izvajanjem kazenskega strela s samo podajo ni možna zamenjava igralcev.
Izvedba kazenskega strela s samo podajo:
1) Vsi igralci razen vratarja se nahajajo za sredinsko črto.
2) En sodnik se nahaja na sredinski črti, drugi pa v krogu.
3) Žogica se nastavi na sredino polja.
4) Napadalec stoji za žogico, vratar lahko zapusti vrata šele, ko napadalec igra žogico. Vratar
lahko igra žogico s palico izven kroga, vendar le tega ne sme zapustiti. Vsa ostala pravila, ki
veljajo za vratarja, ostajajo nespremenjena.
5) Sodnik s piskom naznani začetek izvajanja kazenskega strela s samo podajo. Napadalec
lahko začne igrati žogico šele po sodnikovem pisku.
6) Po pisku ima napadalec 12 sekund časa, da doseže zadetek. Sodnik, ki stoji na sredinski črti,
meri čas 12 sekund. Prosti strel zaustavi takoj, ko preteče 12 sekund, razen če je sodnik, ki stoji
v krogu, že prej zaustavil kazenski strel s samo podajo.
Kazenski strel s samo podajo je zaključen, kadar:
1) je dosežen zadetek.
2) se ponovi kazenski strel s samo podajo → če vratar namerno igra žogico čez zadnjo črto ali
stransko bando; če se žogica zatakne v vratarjevo opremo; če vratar naredi prekršek izven
oziroma znotraj svojega kroga, ki ne prepreči verjetnega doseganja zadetka.
3) je dosojen kazenski strel → pri prekršku s strani vratarja, ki prepreči verjetni zadetek.
4) napadalec naredi prekršek.
5) je žogica zapustila polje ali pa prečkala sredinsko črto.
6) je preteklo 12 sekund brez zadetka ali pa je bil storjen prekršek s strani napadalne ekipe.
Igra se po končanem kazenskem strelu s samo podajo nadaljuje:
- z izvajanjem prostega strela za obrambo izven kroga – če ni bil dosežen zadetek,
- z izvajanjem s sredine polja – če je bil dosežen zadetek.
Čas začne ponovno teči naprej po sodnikovem pisku za začetek igre po kateremkoli od naštetih
izvajanj.
Prve 4 proste strele morajo obvezno izvajati 4 različni igralci, razen če se isti kazenski strel s
samo podajo ponovno izvaja, mora le tega izvesti isti igralec. V primeru, da ima moštvo le 4
igralce na razpolago, morajo le ti prisotni igralci en za drugim v kateremkoli vrstnem redu
izvesti kazenski strel.
Delegat mora za izvedbo kazenskega strela s samo podajo dati na razpolago štoparico, ki jo
preda sodniku pred začetkom izvajanja kazenskega strela s samo podajo ali igro.
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FAIR PLAY EKIPA (izpolni delegat na tekmi)

TEKMA:
(A)________________________

VS.

(B)_______________________

SELEKCIJA: ______
Delegat ocenjuje ekipo A in ekipo B z ocenami od 1 do 5 (kjer 1 pomeni zelo slabo, 2 –
slabo, 3 – niti dobro, niti slabo, 4 – dobro, 5 – zelo dobro).
1. Organizacija ekipe pred tekmo (kako so licencirani trenerji pripravljeni na vodenje
ekipe, oddaja seznamov, ekipa pravočasno v dresih, obnašanje igralcev na klopi):
EKIPA A:

1

2

3

4

5

EKIPA B:

1

2

3

4

5

Utemeljitev:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Obnašanje na tekmi (kako ocenjujete delo vodja ekipe - vodi ekipo v skladu s pravili,
trener igralcem pomaga z nasveti in taktiko, obnašanje igralcev do nasprotnikov, do
sodnikov, do delegatov):
EKIPA A:

1

2

3

4

5

EKIPA B:

1

2

3

4

5

Utemeljitev:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Ocenjevanje tekme (motivacija ekipe A proti ekipi B, odločnost in vztrajnost igralcev
pri ekipi A in B, ekipni duh ekipe):
EKIPA A:

1

2

3

4

5

EKIPA B:

1

2

3

4

5

Utemeljitev:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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4. Obnašanje po tekmi (kako ocenjujete obnašanje – igralcev, trenerjev, sodnikov,
pozdrav igralcev po tekmi, sprejemanje zmag in porazov):
EKIPA A:

1

2

3

4

5

EKIPA B:

1

2

3

4

5

Utemeljitev:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Kraj in datum: _____________

Delegat:__________________
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