PRAVILNIK
O TEKMOVANJU HOKEJA NA LEDU
HOKEJSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Skupščina Hokejske zveze Slovenije je na zasedanju, dne 19.10.2005, sprejela Pravilnik o
tekmovanju hokeja na ledu, ki ga je na podlagi 33. čl. Statuta Hokejske zveze Slovenije
Predsedstvo HZS na 110. Seji dne 28.8.2013 spremenilo in se odslej glasi:

PRAVILNIK O TEKMOVANJU HOKEJA NA LEDU
HOKEJSKE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik odreja način organiziranja in vodenja tekem v hokeju na ledu na področju Republike
Slovenije. Določa pogoje pod katerimi se tekme odigravajo, določa pravice in obveznosti
udeležencev tekmovanj, ki se odvijajo pod nadzorom HZS in druga vprašanja v zvezi s
tekmovanjem.
2. člen
Redna tekmovanja v hokeju na ledu se vodijo po pravilniku o tekmovanju v hokeju na ledu HZS,
Propozicijah HZS in uradni knjigi pravil IIHF-a (angleška verzija ali uradni prevod HZS).
3. člen
Tekmovalna sezona se začne 01.09. tekočega leta in konča 30.04. v naslednjem letu. Za
udeležence tekmovanj velja ta pravilnik tudi izven tekmovalne sezone, če se nanaša na člene, ki
niso vezani samo na tekmovalni del.
4. člen
V času tekmovalne sezone niso možne nobene spremembe pravilnika in Propozicij za
tekmovalno sezono. Spremembe so možne samo v tekmovalnem koledarju, če tako zahtevajo
interesi hokeja.
II. IGRIŠČE
5. člen
Pod nazivom igrišče se razume športni objekt, namenjen igram hokeja na ledu. Igrišče mora
ustrezati normativom, ki so predpisani s strani IIHF.
6. člen
Vse uradne tekme, ki so pod okriljem HZS, se lahko igrajo samo na igriščih, za katere je tehnični
direktor, ki vodi tekmovanje, izdal potrdilo o ustrezno pripravljenem igrišču.
Ustrezno pripravljenost igrišč se preveri vsako leto pred začetkom tekmovalne sezone. Ogled
opravi tehnični direktor HZS.
Klubi, ki sodelujejo v razpisanih tekmovanjih HZS, morajo sami skrbeti, da je pred pregledom
igrišče pripravljeno po normativih iz 5. člena.
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7. člen
Po pravilniku IIHF je v zaprtih dvoranah kajenje prepovedano. Prepovedano je tudi metanje
petard, gorečih predmetov in ostalih predmetov po in ob igrišču. Klubi morajo sami zagotoviti
redarsko službo za preprečevanje teh pojavov.
Kršitve predhodnega odstavka pravilnika se kaznujejo v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
Vsako igrišče mora imeti službeni vhod, ki omogoča varen vstop in izstop ekipam in uradnim
osebam.
8. člen
Delegati o vseh pomanjkljivostih in nepravilnostih na igrišču obveščajo tehničnega direktorja
HZS, ki lahko suspendira igrišče za določen čas.
Če se pred pričetkom tekmovanja ali med samim tekmovanjem ugotovi, da igrišče ne odgovarja
pogojem, predpisanim v pravilniku, določi tehnični direktor rok, v katerem mora domačin
odpraviti vse pomanjkljivosti.
Kršitve tega člena se kaznujejo v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
9. člen
Igrišče mora biti opremljeno s semaforjem za merjenje igralnega časa in časa kazni, ki so
izrečene med igro. na semaforju mora biti razvidno, koliko časa je preostalo do izteka igre ali
kazni.
Organizator mora pripraviti ledeno ploskev 40 minut pred pričetkom tekme za ogrevanje
igralcev, ki traja 20 minut, ter zagotoviti čiščenje ledene ploskve po ogrevanju in med tretjinami.
Čas igre se prišteva (od 0:00 do 20:00), čas kazni pa odšteva.
Organizator je dolžan zagotoviti tudi rezervne štoparice.
Pri mizi za tehnično osebje so v času trajanja tekme lahko prisotni: delegat HZS, zapisnikar,
časomerilec, uradni napovedovalec in po en predstavnik obeh ekip. Na klopi za kaznovane
igralce pa sta po dva sodnika za kazni.
10. člen
V primeru prijave uradne osebe (delegata ali sodnika) za nepravilnosti na igrišču, mora klub
domačin takoj po odpravi pomanjkljivosti obvestiti tehničnega direktorja za ponoven pregled
drsališča, kot to določa 6. člen.
V primeru dvakratne prijave iste nepravilnosti na igrišču, se klubu odvzame licenca za ustreznost
igrišča. Odvzem licence pomeni tudi avtomatski suspenz igrišča.
11. člen
Če klub, ki se je prijavil za tekmovanje, ne izpolnjuje pogojev iz 5. člena, ne more pričeti s
tekmovanjem na domačem (svojem) igrišču.
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12. člen
Moštva, ki nastopajo v tekmovanjih, ki jih razpiše HZS, morajo sama zagotoviti, da bodo imela
ustrezna drsališča od pričetka do konca razpisanih tekmovanj. V primeru, da so njihova igrišča
neustrezna in neuporabna, lahko odigrajo tekme na drugem ustreznem igrišču.
III. TEKMOVALNI SISTEM
13. člen
Pod imenom tekmovalni sistem se razume določanje naziva, stopnje, kategorije in načina
tekmovanja, kakor tudi število udeležencev v posameznih stopnjah in kategorijah, prehode iz
različnih stopenj ter njihove pravice in obveznosti, ki izvirajo iz tega.
14. člen
Tekmovalni sistem vseh tekmovanj sprejme Predsedstvo, najkasneje pred zaključkom
predhodne tekmovalne sezone.
Sprejeti tekmovalni sistem je sestavni del tega pravilnika.
15. člen
Klubi se na razpis HZS prijavijo za tekmovanje z ekipo, ki izpolnjuje pogoje za igranje v določeni
kategoriji.
16. člen
Klub, ki zmaga v članski kategoriji, je uradni državni prvak Republike Slovenije in kot tak zastopa
Republiko Slovenijo v mednarodnem tekmovanju, razpisanem pri IIHF za pokal državnih
prvakov.
Klub, prvak Republike Slovenije izbira mednarodno tekmovanje, v katerega se bo vključil, če je
teh več in je v njih udeležba ekip, članov HZS, omejena.
V druga mednarodna tekmovanja pa se vključijo ekipe glede na uvrstitev v DP.
17. člen
Klub, ki zmaga v članski kategoriji v pokalnem tekmovanju je uradni pokalni prvak Republike
Slovenije in kot tak zastopa Republiko Slovenijo v mednarodnem tekmovanju, razpisanem pri
IIHF za pokal pokalnih prvakov. Če se v tekoči sezoni ne odigra pokalno prvenstvo, igra v pokalu
pokalnih prvakov drugouvrščena ekipa iz državnega prvenstva Republike Slovenije, če si ni
izbrala drugega mednarodnega tekmovanja, kot to omogoča 16. člen.
18. člen
Klubi, člani HZS, lahko s soglasjem HZS nastopajo tudi v drugih mednarodnih ligaških
tekmovanjih.
IV. MEDNARODNE TEKME
19. člen
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Če želi klub odigrati mednarodno tekmo doma ali v tujini ali ima že vnaprej določen razpored
tekmovanja s tujimi ekipami, predloži tehničnemu direktorju termine odigravanja tekem
najkasneje 14 dni pred izdelavo razporedov tekmovanja oziroma za posamične tekme obvesti
tehničnega direktorja 3 dni pred pričetkom tekme.
O rezultatih mednarodnih in prijateljskih tekem obvešča klub tehničnega direktorja najkasneje v
8 dneh po končani tekmi, tako, da mu pošlje kopije zapisnikov tekem.
V. NAGRADE IN PRIZNANJA
20. člen
Za osvojitev naslova državnega prvaka v članski konkurenci HZS podeli pokala, ki sta trajnega
značaja. Na pokalu se vgravira ime prvaka in letnico sezone. Ta pokal je v lasti kluba do
zaključka naslednje sezone.
21. člen
Za zmagovalce v posamičnih kategorijah so predvideni pokali z vgraviranim besedilom, ki
označujejo letnico tekmovanja in naziv kategorije tekmovanja.
Vsi pokali preidejo v trajno last kluba po osvojitvi naslova.
Pokal za osvojeno prvenstvo preda predstavnik HZS po koncu zadnje prvenstvene tekme v
posamični kategoriji.
22. člen
V Propozicijah tekmovanja lahko HZS razpiše tudi druge nagrade za posamične vrste
tekmovanja za ekipe posameznike.
23. člen
Nagrade in priznanja za osvojene naslove državnih prvakov podeljuje HZS na letni Skupščini.
VI. OBVEZNOSTI IN PRAVICE KLUBOV V TEKMOVANJU
24. člen
Klubi, člani HZS imajo pravico in dolžnost, da se pravočasno in pravilno prijavijo na razpis za
tekmovanje v kategorijah v katerih želijo tekmovati.
Prijava mora vsebovati:
- ime kluba,
- kategorijo nastopanja,
- spiske igralcev po posamičnih selekcijah,
- dokazilo o vplačilu takse za tekočo sezono.
25. člen
Spisek igralcev mora vsebovati:
- ime kluba,
- kategorijo nastopanja,
- imena in priimke igralcev,
- rojstne podatke igralcev,
- številke dresov posamičnih igralcev (ista številka celo sezono),
- registrske številke tekmovalnih izkaznic,
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- državljanstvo.
26. člen
Novi klubi, ki v prejšnji sezoni niso igrali v okviru tekmovanj HZS, se lahko prijavijo za
tekmovanje v vseh kategorijah. Tekmovanje začnejo na začetni stopnji tekmovanj s pravilnikom
in Propozicijami za tekočo tekmovalno sezono.
27. člen
Vsak klub je dolžan igrati tekme državnega prvenstva v najmočnejši postavi.
28. člen
Če ena od ekip kluba ne nastopi na tekmi iz neopravičenega razloga, je svojemu nasprotniku
klub dolžan povrniti vse stroške, ki jih je imel z odhodom na tekmo kot gost ali vse stroške, ki so
nastali z organizacijo tekme domačinu.
Klub, ki krši določila iz prejšnjega odstavka, bo kaznovan z dodatno denarno kaznijo v skladu z
Disciplinskim pravilnikom. Kazen je dolžan poravnati v 14 dneh po vročitvi odločbe, na račun
HZS.
Višino nadomestil iz prvega odstavka določi tehnični direktor na podlagi dokumentiranega
zahtevka oškodovanega kluba.
Če klub svojih finančnih obveznosti do drugega kluba ali HZS ne poravna v roku, ki ga določi
tehnični direktor HZS je suspendiran. Suspenz velja za vse selekcije tega kluba.
29. člen
Če ekipa brez upravičenega razloga zapusti igrišče pred iztekom regularnega časa, bo klub
kaznovan v skladu z Disciplinskim pravilnikom, tekma pa bo registrirana z rezultatom 5:0, če
trenutni rezultat ne bo ugodnejši v korist ekipe, ki ostaja na igrišču.
Trener ekipe, ki neupravičeno zapusti igrišče se prav tako kaznuje po Disciplinskem pravilniku.
VII. ODSTOPI IN IZKLJUČITVE IZ TEKMOVANJA (DISKVALIFIKACIJA)
30. člen
Klub, ki se je za tekmovanje prijavil v roku in poravnal obveznosti do HZS, lahko odstopi od
nadaljnjega tekmovanja najkasneje 30 dni pred začetkom tekem v kategoriji, za katero se je
prijavil. Če se klub pravočasno odjavi od tekmovanja, ne nosi nobenih posledic. V tem primeru
ostane prijavnina HZS.
31. člen
Če klub izstopi iz tekmovanja med sezono je kaznovan kot to določa Disciplinski pravilnik.
Odgovorni kluba, ki izstopi se prav tako kaznujejo po Disciplinskem pravilniku.
32. člen
Če ekipa kluba v času tekmovanja dvakrat neupravičeno ne nastopi ali izgubi dve srečanji z
rezultatom 0:5 b.b., se klub kaznuje v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
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VIII. PREPOVED NASTOPANJA ZARADI SUSPENZA IN IZVAJANJA DISCIPLINSKIH
UKREPOV
33. člen
Suspendiran klub oziroma vse njegove selekcije, katerim so bile izrečene prepovedi nastopanja
na tekmah, izgubi v času trajanja prepovedi vse tekme, ki bi jih moral odigrati z rezultatom 0:5,
vendar se pri tem 32. člen ne upošteva.
34. člen
Ekipa, katere igrišče je suspendirano, lahko svoje tekme kot domačin igra na nasprotnikovem ali
nevtralnem igrišču.
35. člen
Suspendirani igralec ali igralec, ki mu je bila izrečena kazen prepovedi nastopanja ne sme
nastopiti, dokler traja prepoved nastopa.
V primeru nastopa igralca, kateremu je izrečena prepoved igranja na tekmi, ekipa izgubi
srečanje s 5:0, klub pa bo dodatno kaznovan v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
Igralec, ki nastopi kljub prepovedi, se kaznuje po Disciplinskem pravilniku.
Igralec, ki je dobil kazen igre ali veliko disciplinsko kazen igre, je avtomatsko suspendiran in ne
sme nastopiti na prvi naslednji tekmi.
36. člen
Suspendirani trener ali funkcionar, ki mu je bila izrečena prepoved opravljanja svoje funkcije,
nima pravice le-te opravljati do izteka kazni.
V primeru, da je trener kljub prepovedi opravljal svojo funkcijo, se rezultat tekme razveljavi in
tekmo registrira z rezultatom 5 : 0 za nasprotno ekipo.
V primeru, da je funkcionar ekipe opravljal svojo funkcijo kljub prepovedi, se klub kaznuje v
skladu z Disciplinskim pravilnikom.
IX. VODENJE TEKMOVANJA
37. člen
Tekmovanja v vseh konkurencah in kategorijah, ki jih razpiše HZS oziroma po potrebi, vodi
Tehnični direktor Tehnični direktor lahko za posamezne tekme določi delegata tekme.
Posamezne tekme lahko predstavnik HZS snema in se posnetek uporabi kot dokazno gradivo v
primeru ugotavljanja nepravilnosti ali neredov na tekmi.
Klub domačin mora omogočiti snemanje predstavniku HZS in gostujoči ekipi, če le-ta to zahteva.
38. člen
Turnirska tekmovanja, ki jih razpišejo klubi v lastni organizaciji, vodijo klubi sami, vse gradivo
(zapisnike) pa najkasneje v roku 8 dni pošljejo na tajništvo HZS.
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X. STALNE PROPOZICIJE TEKMOVANJ
39. člen
Propozicije tekmovanja pripravi Predsedstvo HZS za vsako sezono posebej, sprejme pa jih
Predsedstvo HZS. Propozicije morajo biti skladne s tem pravilnikom.
40. člen
Propozicije za tekočo sezono se med sezono ne smejo spreminjati.
Predsedstvo HZS lahko sprejme dodatek k Propozicijam za tekočo sezono, če je to v korist
hokeja ali če je potrebno spremeniti koledar zaradi igranja reprezentance ali igranja klubov v
evropskem pokalu.
XI. TEKME
41. člen
Če dve moštvi tekmujeta med seboj po pravilih IIHF in tem pravilniku, je to tekma.
S prijavo ekip v zapisnik tekme ima Tehnični direktor pravico ravnati v skladu z Disciplinskim
pravilnikom.
42. člen
Klubi morajo nastopiti na posamezni tekmi s tolikšnim številom igralcev kot to zahtevajo pravila
IIHF oz. kot določajo Propozicije HZS.
43. člen
Vse tekme trajajo 3 x 20 minut čiste igre, razen v kategoriji malčkov, kjer je čas igranja 3x15
minut.
Kazni v vseh kategorijah tekmovanj se izrekajo po pravilih enako za vse konkurence (2, 5, 10
min.), razen v kategorijah malčkov in hokejskih šol, kjer so kazni prepolovljene (1, 2'5, 5).
Tekmovanje hokejskih šol določajo posebne Propozicije.
44. člen
Ogrevanje igralcev traja 20 minut, sledi 15 minutni premor do začetka tekme za pripravo ledu.
Premor med posameznimi tretjinami traja 15 minut.
45. člen
V vseh premorih mora organizator obvezno očistiti led. Led mora biti očiščen tudi za ogrevanje.
46. člen
Vsi igralci morajo nositi zaščitno opremo po predpisih IIHF.
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Igralci morajo do konca tekmovalne sezone, v kateri so dopolnili 20 let nositi zaščitne maske, ki
popolnoma zaščitijo obraz.
Vsa zaščitna oprema, razen rokavic, hlač in golmanskih ščitnikov, mora biti pod dresom.
47. člen
Igralci ene ekipe morajo imeti drese, nogavice, hlače in čelade enake barve.
Ekipe, ki nastopajo v članski konkurenci nastopajo na gostovanjih v svetlejši barvni kombinaciji
dresov, doma pa v temnejši.
48. člen
Sodniki ne smejo dovoliti nastopa igralcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 46. in 47. člena.
XII. REGISTRACIJA TEKEM
49. člen
Registracije tekem opravlja Tehnični direktor HZS na osnovi zapisnika tekme, poročila delegata
in morebitnih ostalih poročil po določilih tega pravilnika.
Zapisnik in poročila delegata mora delegat dostaviti Tehnični direktor v roku 24 ur po začetku
tekme. Klub pa je dolžan takoj po končani tekmi po telefaksu poslati zapisnik v tajništvo HZS.
XIII. PRAVICE UDELEŽENCEV (NASPROTNIKOV) NA TEKMI
50. člen
Kapetan moštva ima pravico v prekinitvah v času trajanja tekme zahtevati od sodnika, da opravi
identifikacijo posameznega igralca.
51. člen
Igralec, za katerega je potrebna identifikacija, mora v spremstvu sodnikov zapustiti igrišče, oz.
se identifikacija lahko ugotavlja pri zapisnikarski mizi s pomočjo tekmovalnih izkaznic in licenčnih
kartonov.
Če igralec ne pristane na identifikacijo, se šteje, da je nepravilno registriran in moštvo, katerega
član je, izgubi tekmo z rezultatom 0 : 5.
Ekipa in igralec se kaznujeta v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
52. člen
Vsako moštvo ima pravico, da njegov predstavnik sodeluje pri kontroli tekmovalnih izkaznic pred
tekmo. Vsaka nepravilnost v tekmovalnih izkaznicah je lahko vzrok, da predstavnik ekipe
zahteva od delegata, da postopa po tem pravilniku.
Moštvo, ki nastopa z igralcem, ki mu je bila ugotovljena nepravilnost v tekmovalni knjižici, bo
kaznovano v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
53. člen
Kapetan moštva lahko najavi v uradni zapisnik pritožbo.
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Delegat mora v svoje poročilo vpisati, če je katero od moštev najavilo pritožbo.
XIV. PRELOŽITEV TEKME
54. člen
Termini prvenstvenih tekem, ki so določeni po koledarju tekmovanja, se ne smejo menjati,
razen, če tega ne zahtevajo splošni interesi hokeja.
Vsako odločitev o zamenjavi termina sprejme ali potrdi tehnični direktor HZS.
Klubi morajo biti o zamenjavi termina tekem in o novem terminu tekem obveščeni v roku, ki jim
omogoča organizacijo ali pot na novo tekmo.
55. člen
Tehnični direktor HZS lahko po presoji določi, da tekme določenega kola odigrajo na isti dan in
ob istem času.
56. člen
Če se tekma ne more odigrati v določenem času zaradi višje sile (nevihta ali njene posledice,
požar, potres, vojna, okvara na strojih, izpad elektrike, epidemija – samo s potrdilom pristojnega
zdravstvenega zavoda in ne klubskega zdravnika), bo nov termin za tekmo določil Tehnični
direktor.
Če je gostujoča ekipa pripotovala na tekmo, pogoji za igranje pa niso bili zagotovljeni, bo o
novem terminu igranja in povrnitvi stroškov odločala Tekmovalna komisija HZS po vloženem
zahtevku oškodovanega kluba.
57. člen
Če je ekipa že na poti na tekmo, mora morebitno zamudo ali nezmožnost prihoda javiti domači
ekipi, dokazila (potrdilo prometne policije) za nastalo zamudo pa dostaviti Tehničnemu direktorju
(okvara avtobusa, prometna nesreča ipd.).
Slabe vremenske razmere niso opravičljiv vzrok za zamudo na tekmo.
Gostujočo ekipo je domača ekipa dolžna čakati 15 minut na ledu. Delegat in sodniki odločijo, če
obstojijo razlogi za začetek igranja tekme v roku 30 minut od predvidenega začetka tekme.
58. člen
Zaradi višje sile se preloži tekmo tako, da klub, ki termin tekme prelaga, obvesti pisno s
priloženim dokazilom ali s telegramom nasprotni klub.
Enako dokazilo mora poslati Tehničnemu direktorju.
Klub, ki tekmo preloži, je dolžan povrniti nasprotni ekipi morebitne finančne stroške. Oškodovani
klub je dolžan povrnitev opravičenih stroškov zahtevati preko Tehničnega direktorja.
Če ekipa zaradi objektivnih vzrokov preloži tekmo vsaj 72 ur pred terminom, ki je določen za
igranje tekme, ne plača nobenih stroškov.
Klub, katerega igralec ali več igralcev igra v državni reprezentanci, lahko zahteva preložitev
tekme rednega kola v času, ko so ti igralci na pripravah ali tekmovanju.
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Tekmovalna komisija lahko preloži prvenstvene tekme, če se pokažejo potrebe za igranje tekem
državne reprezentance katerekoli selekcije ali tekme za pokal evropskih prvakov.
O preložitvi tekme je dolžan klub domačin najmanj 72 ur pred tekmo obvestiti Tehničnega
direktorja, delegirane sodnike, delegata in vse uradne osebe, določene za prisotnost na tekmi.
59. člen
Nove termine za igranje preloženih tekem določi Tehnični direktor sporazumno z obema
ekipama. Če sporazum ni mogoč, določi termin tehnični direktor sam.
Vse preložene tekme se morajo odigrati v terminih istega kroga tekmovanja.
XV. ČAS ODIGRAVANJA TEKEM
60. člen
Začetek posamezne tekme se določa po časovnem razporedu, objavljenem v vsakoletnih
Propozicijah.
Klubi predlagajo uro začetka tekme za posamezne selekcije pred pričetkom tekmovanja.
61. člen
Igralni časi, v katerih klubi določijo začetek tekme, so naslednji:
dan
člani
mladinci
nižje kategorije
--------------------------------------------------------------------------------------------------------od ponedeljka do petka
16.00 – 20.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00
sobota
16.00 – 20.00 11.00 – 19.00 09.00 – 19.00
nedelja
16.00 – 20.00 11.00 – 18.00 09.00 – 18.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------62. člen
Klubi lahko najavljene termine menjajo, s tem, da organizator tekme obvesti vse udeležence,
navedene v zadnjem odstavku 58. člena.
63. člen
Če ekipe ni na igrišče ob napovedanem začetku tekme, sodnik najavi začetek 15 minutnega
čakanja tako, da vrže plošček ob prisotnosti peterke ekipe, ki je na ledu. Po 15 minutnem
čakanju sodniki odpiskajo konec tekme, delegat pa vnese v zapisnik poročilo o neodigrani tekmi.
Na podlagi zbranih poročil Tehnični direktor registrira tekmo in na podlagi vloženega zahtevka o
povrnitvi stroškov določi višino le-teh.
Ekipa, ki ni prispela na igrišče bo kaznovana v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
XVI. PREKINITVE TEKEM
64. člen
Glavni sodnik lahko prekine tekmo, če se v času trajanja le-te pojavijo nepredvidene okoliščine
(požar, potres, daljša okvara energetskih naprav ipd.), ki se ne dajo odpraviti in se s tem pojavijo
razlogi za prekinitev tekme.
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65. člen
Sodniki skupaj z delegatom odločajo o morebitni prekinitvi tekme v primerih, ko zaradi vdora
gledalcev na igrišče, metanja predmetov na led ter v prostor za igralce in zapisnikarsko mizo ali
drugih hujših izgredov na tekmi, lahko ogrozijo varnost nastopajočih in uradnih oseb.
66. člen
V kolikor pride do prekinitve tekme in je ni mogoče nadaljevati, morata glavni sodnik in delegat
napisati zapisnik o razlogih prekinitve in ga skupaj z zapisnikom tekme najkasneje v 48 urah
poslati Tehničnemu direktorju. Pri sestavi zapisnika sta lahko prisotna predstavnika obeh klubov.
V primeru prekinitve tekme Tehnični direktor postopa v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
XVII. IGRALCI
67. člen
Na tekmah imajo pravico nastopati igralci, ki so pravilno registrirani, ki izpolnjujejo pogoje za
igranje v določeni starostni kategoriji, in ki so na licenčnih kartonih, ki jih pred pričetkom
tekmovanja izda Tehnični direktor.
68. člen
Vsak igralec mora imeti tekmovalno izkaznico, ki jo izda HZS.
Izkaznica vsebuje naslednje podatke: ime kluba, za katerega je registriran, sliko igralca, ime in
priimek, rojstni datum, datum prve registracije, sezono katero je registriran, podatke o dvojni
registraciji in vpisan zdravniški pregled za tekočo sezono.
69. člen
Zdravniški pregled za igralce vseh kategorij velja vso sezono. Časovna omejitev veljavnosti
pregleda mora biti vpisana v tekmovalni izkaznici.
70. člen
Igralec ne sme v istem dnevu nastopiti na dveh prvenstvenih tekmah.
71. člen
Vsi igralci klubov, ki tekmujejo v državnem prvenstvu, morajo v tekmovalni sezoni nositi na
dresih številke, ki so vpisane na licenčnih kartonih.
XVIII. DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA TEKME
72. člen
Organizator tekme je dolžan 72 ur pred tekmo obvestiti nasprotno ekipo, sodnike in delegata o
času igranja tekme, razen, če v Propozicijah za tekočo sezono to ni drugače določeno.
Organizator je dolžan gostujoči ekipi, delegatu in sodnikom zagotoviti ustrezne prostore.
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73. člen
Organizator tekme je dolžan na vsaki tekmi zagotoviti redarsko službo in dežurnega zdravnika.
Organizator je dolžan zagotoviti vse ukrepe za normalen potek tekme, zaščito igralcev, sodnikov
in delegata, vse do odhoda iz mesta odigravanja tekme. Organizator je dolžan zagotoviti prostor,
v katerem bodo delegat in sodniki sestavili uradno poročilo s tekme in zaslišali kaznovane
igralce.
V času sestavljanja poročila so v tem prostoru lahko samo uradne osebe.
Organizator je dolžan v času tekme na vidno mesto obesiti državno zastavo.
74. člen
Organizator tekme je odgovoren za vse prekrške in incidente, ki se zgodijo na tekmi ali so
vezani neposredno na tekmo.
Za vse nepravilnosti bo Tekmovalna komisija HZS izrekla klubu organizatorju tekme finančno
kazen ali časovno prepoved igranja tekem na domačem igrišču v skladu z Disciplinskim
pravilnikom.
XIX. DELEGAT
75. člen
Za vse prvenstvene tekme lahko Tehnični direktor imenuje delegata.
Dolžnosti delegata so:
- na igrišču mora biti 60 minut pred začetkom tekme,
- da pred ogrevanjem ekip in sodnikov pregleda tekmovalne izkaznice po seznamu, ki mu jih
mora 40 minut pred začetkom tekme izročiti vodja ekipe,
- da primerja seznam igralcev z licenčnimi kartoni,
- da dovoli pregled tekmovalnih izkaznic vodjema obeh ekip,
- da ugotovi prisotnost delegiranih sodnikov, dežurnega zdravnika in članov tehnične ekipe,
- da je po tekmi prisoten ob podpisovanju zapisnika.
76. člen
Če Tehnični direktor HZS za posamezno tekmo ne imenuje delegata, opravlja njegovo funkcijo
glavni sodnik.
77. člen
Delegat je dolžan spremljati in objektivno oceniti potek tekme.
Če delegat ugotovi, da predstavnik kluba s svojim obnašanjem moti delo zapisnikarja,
časomerilca ali sodnikov za kazni, lahko zahteva, da se odstrani iz tega prostora.
Delegat lahko poda zahtevek za disciplinsko obravnavo proti članom vodstva ekipe.
78. člen
Trener in drugi uradni predstavniki kluba nimajo pravice v času tekme kontaktirati z delegatom
ali sodniki. Delegat je dolžan take poskuse preprečiti in v hujših primerih lahko zahteva
odstranitev oseb, ki motijo potek tekme.
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Vsi ti lahko posredujejo pripombe pred tekmo ali po njej, delegat pa je dolžan vse pripombe
vnesti v poročilo o tekmi.
79. člen
Če se ena od ekip pritoži na tekmo, mora delegat takoj zbrati potreben material za reševanje
pritožbe in ga skupaj s sporočilom o tekmi poslati Tehničnemu direktorju.
80. člen
Odločitev o primernosti terena za igro sprejmejo sodniki in delegat, če je določen z večino
glasov.
81. člen
Delegat je vedno nepristranski in nevtralen.
Kršitve dolžnosti delegata obravnava na 1. stopnji tehnični direktor, na 2. stopnji pa Pritožbeni
senat.
XX. URADNE OSEBE EKIPE
82. člen
Vsaka ekipa za posamezno tekmo odredi vodjo ekipe, ki ima naslednje pravice in dolžnosti:
- da predstavlja klub pred, med in po tekmi,
- da preda delegatu seznam igralcev in spremljevalcev ekipe v boksu (trener, pom. trenerja,
zdravnik, fizioterapevt, tehnični vodja ekipe, vodja ekipe),
- da prisostvuje pregledu tekmovalnih izkaznic pred tekmo.
XXI. SODNIKI IN POMOŽNI SODNIKI
83. člen
Listo sodnikov na predlog Sodniške organizacije potrdi Tehnični direktor za tekočo sezono.
10 dni pred začetkom članskega DP lahko klub zahteva izvzetje sojenja 1 sodnika za tekme, ki
jih ta klub igra v tem DP. O zahtevi odloča Predsedstvo HZS.
Za vsa tekmovanja na področju Republike Slovenije odreja sodnike referent za delegiranje
sodnikov Sodniške organizacije v sodelovanju s Tehničnim direktorjem.
84. člen
Kontrolo sojenja izvajajo kontrolorji, ki jih določi Sodniška organizacija, potrdi pa Predsedstvo
HZS.
85. člen
Klub lahko oporeka kvaliteti sojenja. Pripombe na kvaliteto sojenja lahko naslovi na Tehničnega
direktorja, ki obravnava pripombe klubov na sojenje. Rok za razrešitev pritožbe določa poslovnik
Tekmovalne komisije.
Komisija obravnava le tiste pripombe, ki so pisno dokumentirane in navedene kršitve po členih iz
uradne knjige pravil. Video posnetki so dokazno gradivo.
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Tehnično izvedbo snemanja tekem določa poslovnik Tekmovalne komisije.

86. člen
Pomožne sodnike – tehnično službo zagotovi organizator tekme.
Pomožni sodniki morajo opraviti preizkus znanja za opravljanje te funkcije pred komisijo
Sodniške organizacije. Po uspešno opravljenem preizkusu izda posamezniku komisija izkaznico.
Izkaznice morajo biti potrjene za tekočo sezono.
87. člen
Sodniki se morajo organizatorju tekme javiti najmanj 60 minut pred začetkom tekme.
Sodniki v predpisani sodniški opremi morajo biti pri zapisnikarski mizi 40 minut pred začetkom
tekme.
88. člen
Če kateri od sodnikov ne pride na tekmo, lahko tekmo sodita dva sodnika.
En sodnik ne sme soditi tekme.
Manjkajoče sodnike lahko zamenja sodnik, ki je prisoten in je na listi sodnikov za tekočo sezono,
s soglasjem obeh ekip.
89. člen
Sodniki morajo spoštovati pravila igre in ne smejo dovoliti kršenja tega pravilnika.
Sodniki ugotovijo enotnost dresov ter ustreznost ostale opreme igralcev. Igralcem, ki ne
izpolnjujejo prepisov IIHF in teh pravil, ne smejo dovoliti nastopa.
Sodniki so izključno odgovorni za red na igrišču in komunikacije z zapisnikarsko mizo.
Sodnik je dolžan takoj po tekmi Tehničnemu direktorju poslati poročilo o igralcih, kaznovanih s
kaznijo igre in veliko disciplinsko kaznijo igre, katerim istočasno odvzame tekmovalne izkaznice.
90. člen
Sodnikom pripada plačilo po stroškovniku, ki ga sprejme Predsedstvo HZS na predlog DSSHL.
91. člen
V primerih disciplinskih kršitev sodnikov (npr. zamujanja, ne prihoda na tekmo in nepravočasno
pošiljanje poročil, ki so jih sodniki dolžni pošiljati tehničnemu direktorju) odloča na prvi stopnji
Tehnični direktor v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
92. člen
Tehnični direktor lahko na zahtevo klubov odloči, da na katerikoli tekmi članskega državnega
prvenstva sodijo tudi tuji sodniki.
Zahtevo, iz 1. odstavka tega člena, mora klub nasloviti na Predsedstvo HZS najkasneje 10 dni
pred začetkom predvidene tekme.
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XXII. UGOVORI IN PRITOŽBE
93. člen
O disciplinskih prekrških klubov, ekip, igralcev, trenerjev, sodnikov in delegatov v tekmovanju, ki
ga vodi Tehnični direktor HZS, odloča na prvi stopnji Tehnični direktor HZS, ki na podlagi prijav
izreka kazni v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
O disciplinskih prekrških klubov, ekip, igralcev, trenerjev, sodnikov in delegatov izven tekmovanj
na I. stopnji odloča Disciplinska komisija in na podlagi prijave izreka kazni v skladu z
Disciplinskim pravilnikom.
O pritožbah na odločitev Tehničnega direktorja in Disciplinske komisije odloča o vseh zadevah
Pritožbeni senat HZS.
Pritožbe na tekme so možne v vseh primerih, kjer je prišlo do bistvenih kršitev pravil in je to
vplivalo na končni izid tekme.
XXIII. DENARNE OBVEZE
94. člen
Vsi klubi nosijo stroške za tekmovanje sami, dobiček od posamične tekme ostane organizatorju.
95. člen
Če klub v času tekmovanja ne izpolnjuje svojih finančnih obvez, ga Tehnični direktor opomni. V
primeru, da 8 dni po opominu ne izpolni svojih obvez, ga Tehnični direktor lahko suspendira.
Suspenz velja za vse selekcije.
96. člen
Vsak klub je dolžan za tekmovalno sezono poravnati HZS naslednje obveznosti:
1. Članarina
2. Taksa za tekmovanje:

1 točka
a) Člani
- za Državno prvenstvo
b) Mladinci in članice
- za Državno prvenstvo
c) Kadeti
- za Državno prvenstvo
d) Dečki
- za Državno prvenstvo
e) Mlajši dečki
- za Državno prvenstvo
f) Malčki
- turnirji

3 točke
1,5 točke
1 točka
0,5 točke
0,3 točke
0,2 točke

Vse denarne obveze se poravnajo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan izplačila.
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Klubi so poleg finančnih obveznosti navedenih zgoraj, dolžni HZS plačati še administrativne
prestopne takse, ki jih določa Registracijski pravilnik HZS.
Roke plačil določajo Propozicije HZS za vsako sezono posebej.
Vrednost točke določi Predsedstvo HZS pred začetkom tekmovalne sezone.
XXIV. KONČNA DOLOČILA
97. člen
Ta pravilnik je sprejet, ko ga potrdi Skupščina HZS, v veljavo pa stopi ………….. S sprejemom
tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik o tekmovanju.
Objavi se v Biltenu HZS.
98. člen
V tem pravilniku so zajete vse dosedanje spremembe in dopolnitve pravilnika.

Predsednik HZS
Matjaž Rakovec
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