
Na podlagi 60. člena Statuta Rokoborske zveze Slovenije  je Skupščina na svoji 

redni letni seji dne 9.12.2017 sprejela 

 

 

PRAVILNIK SLOVENSKE ROKOBORSKE LIGE 

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

 

1. člen 

 

Tekmovanje se uradno imenuje SLOVENSKA ROKOBORSKA LIGA  ( v nadaljevanju 

SRL). Organizator SRL je Rokoborska zveza Slovenije (RZS). 

V ligi sodelujejo vsa društva in klubi člani RZS. Za potrebe organizacije se formira 

ligaški odbor, katerega funkcijo prevzame IO. 

 

II. NALOGE RZS 

 

2. člen 

 

Za potrebe turnirjev RZS zagotovi sodnike in pokrije stroške sodnikov. Zagotovi 

zdravniško sluţbo in pokrije stroške. Po končani ligi praviloma na zadnjem turnirju, 

RZS zagotovi pokale za prve tri ekipe in priznanja za vse ekipe ki so sodelovale v ligi. 

Za prve tri ekipe, RZS zagotovi tudi medalje za vse tekmovalce, ki so sodelovali v 

SRL. 

 

III. NALOGE LIGAŠKEGA ODBORA 

 

3. člen 

 

Ligaški odbor (IO), objavi ligo in pridobi sezname prijavljenih ekip ter ponudbe 

tehničnih organizatorjev posameznih turnirjev. Ligaški odbor odloči med tehničnimi 

organizatorji in določi termine turnirjev, ter izdela vabilo  za posamezne turnirje-

kroge. Vabilo je poslano vsaj tri tedne pred turnirjem. 

V vabilu se določi: 

 Datum, kraj, ter ura pričetka posameznega kroga 

 Starostna kategorija in slog 

 Tehnični organizator (gostitelj) - Ekipe 

 Sodniki 

 Zdravstvena sluţba 

 

 



4. člen 

 

IO  RZS mora izvesti ţrebanje ekip za nastop najkasneje 30 dni pred pričetkom 

tekmovanja. 

 

5. člen 

 

Po končani ligi, ligaški odbor (IO) izdela bilten lige in ga posreduje vsem klubom. 

 

IV. NALOGE GOSTITELJA – TEHNIČNEGA ORGANIZATORJA 

 

6. člen 

 

 Gostitelj zagotovi primerno dvorano, zadostno ogrevano in osvetljeno ter 

tekmovalno blazino,  

 Tehtnico 

 Uro (štoparico) in gong 

 Garderobe za sodnike in tekmovalce 

 

V. NALOGE SODNIKOV 

 

7. člen 

 

 Sodniki so prisotni pri tehtanju tekmovalcev 

 Po zaključenem sojenju v posameznem krogu podajo poročilo ligaškemu odboru 

(IO) 

 

VI. PRAVICA NASTOPA V ELOVENSKI ROKOBORSKI LIGI (SLR) 

 

8. člen 

 

V SRL imajo pravico nastopiti vsi klubi in tekmovalci, kateri so člani RZS in imajo 

urejene vse finančne obveznosti do RZS in ostalih klubov, članov RZS.Za nastop v 

SRL, se klub lahko okrepi z največ dvema (2) registriranima tekmovalcema iz istega 

kluba in sta se kluba oz. društva tako sporazumela. Ekipa je sestavljena tako, da v 

vsaki razpisani kategoriji nastopa po en tekmovalec. 

Tekmovalec, ki nastopa v SRL, v tekočem letu ne sme nastopati še v drugem klubu, 

ki je v SRL. 

Prestopni rok in ostale določbe v zvezi z registracijo ureja Registracijski pravilnik. 

 

 

 

 



9. člen 

 

Pravico do nastopa v SRL imajo tekmovalci, ki v tekočem koledarskem letu dopolnijo 

najmanj 15 let. 

10. člen 

 

V SRL imajo pravico nastopiti tudi tekmovalci, ki niso drţavljani Slovenije, imajo pa 

stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. 

 

VII. TEŢNOSTNE KATEGORIJE 

 

11. člen 

 

Ekipe v moški konkurenci v SRL nastopajo v sedmih teţnostnih kategorijah in sicer: 

50-55 kg, -60 kg, -66 kg, -74 kg, -84 kg, -96 kg, -120 kg. Na tehtanju ni tolerance. 

 

12. člen 

 

Tekmovalec lahko v enem dvoboju nastopa samo v eni teţnostni kategoriji - v tisti, za 

katero je stehtan, oziroma v prvi višji kategoriji. 

 

VIII. TRAJANJA DVOBOJA 

 

13. člen 

 

Trajanja dvoboja je 2x3 minute. 

 

IX. TEKMOVALNI SISTEM 

 

14. člen 

 

Tekmovanja se bodo izvajala po principu dvojnih dvobojev na treh ali po potrebi več 

turnirjih-krogih. 

 

15. člen 

 

Ţrebanje ekip izvede IO RZS. 

16. člen 

 

Pari so določeni na osnovi sedmih prijavljenih ekip po naslednjem sistemu: 

1. kolo                                            2. kolo                                       3. kolo 

1 – 7 1 – 6                                      1 – 5 1 – 4                               1 – 3 1 – 2 2 – 7 

2 – 6 2 – 5                                      2 – 4 2 – 3                               4 – 7 3 – 7 3 – 6 

3 – 5 3 – 4                                      6 – 7 5 - 7                                5 – 6 4 – 6 4 – 5 



17. člen 

 

V primeru, da nastopi manj kot sedem klubov, se tisti pari izločijo in posamezni turnirji 

– kola, se prilagodijo sistemu, glede na to, koliko je prijavljenih ekip. 

 

X. VREDNOTENJE REZULTATOV 

 

18. člen 

 

Ekipa je sestavljena iz 7 tekmovalcev. Da ekipa lahko nastopi v posameznem 

dvoboju, mora za posamezen dvoboj prijaviti vsaj 4 tekmovalce. Vsaka ekipa lahko 

prijavi neomejeno število tekmovalcev. 

 

19. člen 

 

Ekipe v dvobojih osvajajo po eno točko za vsako posamično zmago v kategoriji. 

Točke se seštevajo in se ekipe razvrstijo na osnovi skupnega števila osvojenih točk. 

 

20.člen 

 

Končni rezultat dvoboja med dvema ekipama je lahko neodločen. 

  

21. člen 

 

Končno uvrstitev na lestvici določa seštevek zmag v posameznih dvobojih - za vsak 

dobljen dvoboj ekipa osvoji 1 točko in za izgubljen dvoboj 0 točk. Če imata dve ekipi 

po rednem delu tekmovanja enako število točk, o vrstnem redu odloča višji seštevek 

osvojenih tehničnih točk, če je tudi le-ta izenačen, je višje uvrščena ekipa, ki je 

zmagala v medsebojnem dvoboju. 

 

22. člen 

 

Zamuda domačina je nedopustna. V tem primeru se upoštevajo določila 3. odstavka 

tega člena. V kolikor ena od ekip zamudi in pride na tekmovanje najkasneje 30 minut 

po koncu tehtanja na tem turnirju tega kola, se ji tekmovanje omogoči le, če je za 

zamudo obveščen delegat, če ne, veljajo določila 3. odstavka tega člena. V kolikor 

posamezna ekipa ne pride na posamezni turnir - kolo lige (sploh ne pride, pride s 

premalo tekmovalci, ne pride pravočasno), sledi poraz z rezultatom 7:0 za vsak 

dvoboj. 

 

23. člen 

 

Ekipa lahko zaprosi za prestavitev turnirja - kola, ob soglasju vseh udeleţencev tega 

turnirja - kola in če je prošnja za prestavitev poslana vsaj 7 dni pred tekmovanjem, 



sekretarju RZS. Za prestavitev lahko prosi le, če je večina članov ekipe poškodovana 

(potrebno je priloţiti zdravniško potrdilo), ali če se večina članov ekipe udeleţi 

reprezentančne akcije (potrebno je priloţiti pisno potrdilo selektorja). 

 

XI. KONČNE DOLOČBE 

 

24. člen 

 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika so v pristojnosti IO RZS, katere stopijo v 

veljavo z dnem, ko  jih potrdi skupščina RZS. 

 

25. člen 

 

Pravilnik Slovenske rokoborske lige je bil sprejet na redni letni skupščini RZS dne  

9.12.2017.  

Ta pravilnik stopi v veljavo z datumom sprejema. 

 

 

 

Pečat RZS 

 

 

 

 Sekretar RZS                                                                         Predsednica RZS 

Stanislav Šernek                                                                    Suzana Majcen Dvoršak 


