PRAVILNIK LIGE
ZA EKIPNO LIGAŠKO TEKMOVANJE V OBČINSKI REKREATIVNI
KEGLJAŠKI LIGI ZA SEZONO 2019/2020
1. člen
Ekipno ligaško tekmovanje bo v sezoni 2019/2020 potekalo v skladu s Statutom
Kegljaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS), z Mednarodnim športnim
pravilnikom WNBA NBC ter s tem pravilnikom, s katerimi se določajo tudi nekatere
zadeve, ki niso opredeljene v športnih pravilnikih.
2. člen
Tekmovanje poteka po dvokrožnem liga sistem, v jesenskem in spomladanskem delu
na kegljišču Portoval Novo mesto. Vsaka ekipa nastopa po enkrat kot domačim in
enkrat kot gost.
3. člen
NA KEGLJIŠČIH MORAJO BITI NA VSAKI LIGAŠKI TEKMI IZPOLNJENE ŠE
NASLEDNJE ZAHTEVE:
 očiščene in namazane steze, tekmovalni prostor ter kegeljni križ,
 ustrezno število stolov za sodnike in trenerje oz. sekundante tekmovalcev,
 predstavnik gostujoče ekipe lahko skupaj s sodnikom pred tekmo preveri ali je
kegljišče ustrezno namazano ter po potrebi tudi zahteva, da se pred začetkom
tekme dodatno namažejo v prvi alinei navedene površine kegljišča.
4. člen
Organizator tekmovanja je Kegljaško društvo Krka Novo mesto, pokrovitelj
tekmovanja Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto ali krajše Zavod
Novo mesto.
5. člen
Tekmovanje vodi Tekmovalna komisija OKL (v nadaljevanju TK OKL) v sestavi Miro
Miklavčič, Matjaž Zaman in Štefan Može. TK OKL se sestaja po potrebi zaradi
verifikacije doseženih rezultatov v posameznih krogih tekmovanja ter zaradi
reševanja morebitnih pritožb ali drugih zadev.
6. člen
Pristojnosti TK OKL so:
 priprava propozicij in urnikov za tekmovanje,
 reševanje zahtevkov za prestavitev tekem in določanje novih terminov,
 delegiranje sodnikov za posamezne tekme,
 določanje vrstnega reda v ligah,
 podelitev pokalov in medalj
7. člen
Vse tekme se vodijo v excel zapisniku in se shranjujejo v ustrezno mapo v
računalnik.

8. člen
Tekmo sodi sodnik z opravljenim sodniškim izpitom (kategorija ni pomembna).
Sodnik, ki je v sodniški ekipi, v nobenem primeru na tekmi, ki jo vodi, ne sme
nastopiti kot tekmovalec, trener, sekundant ali predstavnik ekipe.
9. člen
Na vseh tekmah nastopajo vsi tekmovalci na lastno odgovornost. Zdravniški pregledi
niso obvezni.
10. člen
KD Krka Novo mesto ima kot organizator tekmovanja še naslednje dodatne
obveznosti:
 zagotoviti mora, da je kegljišče očiščeno in namazano,
 zagotoviti mora ustrezno temperaturo na kegljišču (najmanj 15 stopinj),
 poskrbeti mora za dežurno osebo za odpravo morebitnih okvar,
 da je obešena odločba o registraciji kegljišča,
 na vidnem mestu (za ali pred tekmovalcem na stezi) morajo biti objavljene set
točke igralcev po vsakem setu
 da pred začetkom tekmovanja mora izobesiti zastavo Republike Slovenije,
 kegljišče morajo odpreti najmanj 1 uro pred tekmovanjem.
11. člen
V primeru okvare steze, ki je ni možno v roku 30 minut odpraviti, se tekma prekine.
Prekinjena tekma se odigra v soglasju med obema kluboma. V primeru, da se kluba
ne moreta sporazumno dogovoriti, TK OKL določi dan in uro igranja prekinjene
tekme. V prekinjeni tekmi se priznajo vsi v celoti doseženi rezultati (120 lučajev).
Ostali tekmovalci tekmo začnejo od začetka.
12. člen
Pravico nastopa za posamezne ekipe imajo vsi neregistrirani igralci in igralke brez
omejitve ter registrirani igralci in igralke iz Območne kegljaške skupnosti Novo
mesto. Ekipa lahko med ligo prijavi novega igralca, ki v tekoči sezoni še ni odigral
nobene tekme lige OKL.
13. člen
Vsaka ekipa lahko za tekmo prijavi 6 tekmovalcev. Dovoljena je ena menjava.
Rezervni igralec lahko nastopi poljubno, ne glede na prijavljeni vrstni red.
14. člen
Tekmovanje se odvija po dvokrožnem liga sistemu. Ekipe nastopajo v disciplini 4 x
120 lučajev mešano
Pet minutno uigravanje je sestavni del nastopa in se mora opraviti v tekmovalni
športni opremi.
Odigrajo se 4 seti po 30 lučajev (15 lučajev na polno in 15 lučajev na čiščenje) na
štirih stezah. Menjava stez se opravi po sistemu 1,2,4,3; 2,1,3,4,; 3,4,2,1 in 4,3,1,2 .

Dovoljeni čas nastopanja za 30 lučajev je 12 minut.
Točkovanje rezultatov se izvaja na naslednji način:
a) set točke v dvoboju tekmovalec proti tekmovalcu:
− v posameznem dvoboju dveh tekmovalcev prejme zmagovalec na osnovi večjega
števila podrtih kegljev v posameznem setu (set = serija 30 metov mešano) 1 set
točko.
− Če je v posameznem setu število podrtih kegljev enako, prejmeta oba tekmovalca
po 0,5 set točke.
− Po končanih štirih setih je lahko rezultat po set točkah naslednji: 4:0 – 3,5:0,5 –
3:1 – 2,5:1,5 – 2:2 – 1,5:2,5 – 1:3 – 0,5:3,5 – 0:4.
b) ekipne točke v dvobojih tekmovalcev in za skupno število podrtih kegljev:
− zmagovalec direktnega dvoboja med dvema tekmovalcema prejme na osnovi
večjega števila set točk iz štirih setov (4 x 30 lučajev mešano) 1 ekipno točko.
Ekipno točko torej prejme tekmovalec, ki je dobil več kot 2 set točki.
− Če je rezultat v set točkah 2:2, dobi ekipno točko tisti tekmovalec, ki je v štirih
setih skupno podrl več kegljev.
− Če so set točke in število kegljev enake, dobi vsak tekmovalec za svojo ekipo po
0,5 ekipne točke.
− Dodatni 2 ekipni točki dobi tista ekipa, ki je v seštevku rezultatov vseh štirih
tekmovalcev podrla več kegljev.
− V primeru enakega števila skupno podrtih kegljev, prejme vsaka ekipa po 1 ekipno
točko.
− Skupno je torej možno dobiti 6 ekipnih točk, 4 iz medsebojnih dvobojev
tekmovalcev in 2 na osnovi večjega skupnega števila kegljev celotne ekipe.
− Po končani tekmi se rezultat lahko glasi: 6:0 – 5,5:0,5 – 5:1 – 4,5:1,5 – 4:2 –
3,5:2,5 – 3:3 – 2,5:3,5 – 2:4 – 1,5:4,5 – 1:5 – 0,5:5,5 – 0:6.
c) točke za lestvico v dvoboju ekipa proti ekipi:
− ekipa, ki v dvoboju dobi večje število ekipnih točk (glej točko b), zmaga z 2:0 in
dobi 2 točki za lestvico. Nasprotno moštvo pa torej izgubi z 0:2 ter dobi 0 točk za
lestvico.
− Pri enakem številu ekipnih točk (3:3) je rezultat dvoboja 1:1 in dobi vsaka ekipa 1
točko za lestvico.
− V lestvici se prikazujejo točke za lestvico in ekipne točke.

Primer izgleda lestvice:
(tekme) , (zmage) , (neodločeno) , (porazi) , (set točke ) , (ekipne točke) , (točke za lestvico).
Število podrtih kegljev se v lestvici ne prikazuje.

15. člen
Tekme OKL se igrajo ob nedeljah.
1.
2.
3.
4.

10:00 – 12:00
12:15 – 14:15
14:30 – 16:30
16:45 – 18:45

16. člen
Tekmo vodi glavni sodnik, ki je odgovoren za nemoten potek tekme.
Tekmovalno komisijo na tekmi sestavljajo glavni sodnik in predstavnika obeh ekip.
17. člen
V ekipnem ligaškem tekmovanju se na osnovi določila Mednarodnega športnega
pravilnika za tekmo lahko prijavi do 6 tekmovalcev, (štirje tekmovalci, ki so začeli s
serijo prvih metov in ena zamenjava).
Obe ekipi morata najmanj 15 minut pred začetkom tekme oddati prijavo sestave
svoje ekipe. Ob prijavi je treba navesti tudi točen vrstni red štirih predvidenih
tekmovalcev, ki bodo aktivno nastopili na tekmi. Navesti je treba tudi rezervne
tekmovalce (katerih število je lahko od 0 do 2 in so napisani poljubno na pozicijah od
5 do 6).
Če kateri izmed prijavljenih štirih tekmovalcev ne more nastopiti, je možen nastop
kateregakoli tekmovalca, ki je prijavljen na seznamu rezervnih tekmovalcev za
tekmo. Takšna zamenjava je možna pred vsakim blokom tekmovalcev in ne šteje kot
zamenjava, če je bila opravljena preden je glavni sodnik dal znak za začetek
uigravanja. Tekmovalec, ki je bil zamenjan na takšen način, ne sme več nastopiti na
tej tekmi. O spremembi vrstnega reda nastopajočih mora glavni sodnik obvestiti vse
prisotne, še posebej pa vodjo druge ekipe. To lahko stori preko ozvočenja
informativne table, semaforja …).
Če je tekmovalec zamenjan v času uigravanja, se to že šteje kot menjava. Novi
tekmovalec lahko izkoristi preostali čas za ogrevanje.
Vodja ekipe mora izročiti glavnemu sodniku izpolnjeno prijavnico. Na prijavnici
morajo biti po vrstnem redu napisani nastopajoči in rezervni tekmovalci (priimek in
ime) ter navedeni vse osebe, ki bodo sekundirale tekmovalcem ter vodja ekipe.
Nastopajočim tekmovalcem lahko sekundirajo samo osebe, ki so navedene na
prijavnici.
Na vseh tekmovanjih je nastop dovoljen samo v športnih oblačilih – Hišni red
kegljišča Portoval.
18. člen
Tekme se na zahtevo klubov lahko prestavijo samo v izrednih primerih (epidemija,
prometna nesreča, elementarna nesreča ..). O izrednih primerih odloča TK OKL.
Prestavljena tekma mora biti odigrana v dogovoru z obema ekipama oz. v najkrajšem
možnem času. Če se ekipi ne sporazumeta o tekmi odloča TK OKL.

Tekme zadnjega kroga ni možno prestaviti na kasnejši datum, razen v primeru višje
sile, o čemer odloča TK OKL.
19. člen
V primeru, da se ob predvidenem času za začetek tekme ena od ekip ne pojavi na
kegljišču, glavni sodnik tekmo zaključi z rezultatom 2:0 (6:0, 16:0) za prisotno ekipo.
20. člen
DOLOČANJE VRSTNEGA REDA:
Končni vrstni red ekip se določi na osnovi večjega števila osvojenih točk za lestvico
– to je točk, ki so jih ekipe prejele za zmago 2:0 ali za neodločen rezultata 1:1. Če
imajo dve ali več ekip te točke enake, se vrstni red določi po zaporedju naslednjih
kriterijev:
1. večja razlika med pozitivnimi in negativnimi ekipnimi točkami (točke iz dvobojev
tekmovalcev in skupnega števila podrtih kegljev);
2. medsebojni dvoboji (dveh ali več ekip) po zaporedju naslednjih kriterijev:
a) večje število točk za lestvico,
b) večja razlika med pozitivnimi in negativnimi ekipnimi točkami,
c) večja razlika med pozitivnimi in negativnimi set točkami;
3. razlika med celotnimi pozitivnimi in negativnimi set točkami;
4. če po predhodnih kriterijih vrstnega reda ni možno določiti, si te ekipe mesta
delijo, razen v primeru, ko uvrstitev odloča o izpadu, napredovanju ali uvrstitvi na
eno izmed prvih treh mest v ligi. V tem primeru ekipe, ki so izenačene po vseh
kriterijih, odigrajo eno dodatno srečanje. O končni uvrstitvi odloča število podrtih
kegljev (ni medsebojnih dvobojev).
21. člen
Po končani ligi prejmejo prve tri ekipe pokal. Razglasi se tudi MVP lige (statistika
OKL), ki prejme praktično nagrado.
22. člen
Pritožba se napove med ali po končani tekmi glavnemu sodniku. Sodnik v zapisnik
zabeleži najavo pritožbe.
Predlagatelj pritožbe je dolžan v roku 48 ur poslati vso dokazno gradivo tekmovalni
komisiji OKL.
Če pritožba ni popolna, je TK OKL ne obravnava.
23. člen
Pritožbe rešuje TK OKL, njena odločitev je dokončna.
24. člen
Tekmovalec, sekundant, trener ali drug funkcionar, ki je na tekmi prejel rdeči karton
(izključitev), je avtomatsko kaznovan s prepovedjo nastopanja oziroma opravljanja

tiste funkcije, v vlogi katere je bil izključen, na 1 (eni) tekmi. Kazen mora odslužiti na
prvi naslednji tekmi. Če pride do izključitve v zadnjem krogu lige, se kazen
avtomatično preloži v prvi krog naslednje tekmovalne sezone.
Kazen za izključitev na ligaški tekmi se ne prenaša v druga tekmovanja.
25. člen
Kotizacija za sezono 2019/2020 znaša 12,00 € na tekmo za vsako prijavljeno ekipo in
10,00€ enkratnih stroškov in se plača v enkratnem znesku. Klubi, ki ne poravnajo
kotizacije v predpisanem roku ne morejo sodelovati v ligi. Kotizacijo je potrebno
nakazati na TRR Kegljaško društvo Krka Novo mesto.
26.člen
Ta Pravilnik velja za sezono 2019/2020.
27.člen
Za tolmačenje tega Pravilnika sta pristojni TK OKL in KD Krka Novo mesto.
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