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PRAVILNIK ŠPORTNIH IGER 
SINDIKATA KMETIJSTVA IN ŽIVILSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE 

 
 
 
Na športnih igrah se tekmuje v naslednjih športnih panogah: 
 
1. MALI NOGOMET – moški 
2. TEK – ženske in moški 
3. PIKADO - ženske in moški 
4. VLEČENJE VRVI – ženske in moški 
 
 
 

Pravica nastopa: 
Pravico do tekmovanja v posameznih športnih panogah imajo člani Sindikata kmetijstva in živilske 
industrije Slovenije. 
Članstvo mora biti v primeru upravičeno izraženega dvoma možno preveriti na osnovi dokazila 
(članska izkaznica, zadnja plačilna lista in osebni dokument). 
Igralec, ki nima ustreznih dokumentov, ne more nastopati oziroma med tekmovanjem zamenjati 
odsotnega igralca. 
Predsednik - predsednica sindikata družbe, podjetja ali zadruge, skupaj z vodjo ekipe osebno jamčita, 
da so vsi nastopajoči člani sindikata, ki ga na igrah zastopajo.  
V primeru, da organ za pritožbe ugotovi, da je prišlo do namerne kršitve gornjega navodila, bo ekipa 
diskvalificirana. 
 
Vse ekipe morajo biti prijavljene do roka, ki je določen z razpisom. Na tekmovalni listi, ki jo vodja 
ekipe izroči pred vsakim tekmovanjem, morajo biti podatki: družba, zadruga ali zavod, disciplina, ime 
in priimek igralk/igralcev).  
 
Prvo navedeni tekmovalec je vodja ekipe. Vodje posameznih ekip praviloma 15 minut pred pričetkom 
tekmovanja predajo prijavo ekipe vodji tekmovanja posamezne panoge. 
 
Identifikacija igralcev se lahko preverja v vsakem krogu tekmovanja, pred in po tekmovanju.  
 
 

Kotizacija: 
Kotizacija 15 EUR po tekmovalcu mora biti poravnana pred tekmovanjem. 
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Sistem tekmovanja: 
Ekipe tekmujejo: 
- v malem nogometu po sistemu skupin, kjer igra vsak z vsakim, zmagovalec se uvrsti naprej.  
  V finalni skupini po izločilnem sistemu do končnega zmagovalca, 
 
- v pikadu po sistemu doseženega rezultata za posamezno uvrstitev in po seštevku za ekipno uvrstitev, 
 
- v vlečenju vrvi po sistemu skupin in nato zmagovalci skupin po izločilnem sistemu ali sistemu 
skupine do končnega zmagovalca, 
 
- v teku odloča dosežen čas posamezne ekipe. 
 
Tekmovanje v posamezni panogi se izvede, če se prijavijo najmanj 3 ekipe. 
Organizator si v primeru večjega števila ekip ali nemožnosti izvedbe sistema tekmovanja finalne 
skupine, pridržuje pravico spremembe sistema tekmovanja zaradi časovne uskladitve. 
 
Vse panoge se točkujejo za skupnega zmagovalca (ženske in moške) skupaj. 
Skupni zmagovalec je tista ekipa, ki zbere največ točk. Če dve ali več ekip zberejo enako število točk, 
je bolje uvrščena tista ekipa, katere tekmovalke/ci so dosegli več prvih mest.  
Če je tudi to enako, odloča večje število drugih mest, tretjih mest in tako naprej. 
 
Za osvojeno mesto v posamezni športni panogi prejme ekipa točke, kot sledi: 

- prvo uvrščena - 25 točk, 
- drugo uvrščena - 20 točk, 
- tretje uvrščena - 15 točk, 
- četrto uvrščena - 12 točk, 
- peto uvrščena - 11 točk, 
- in nadalje vsaka uvrščena ekipa eno točko manj do petnajstega mesta. 

 
V točkovnem sistemu tekmovanja je vrstni red narejen in točkovan na osnovi uvrstitve po koncu 
tekmovanja. V tekmovanju, ki je organizirano po izločilnem sistemu pa prejmejo prej izločene ekipe 
točke glede na kriterij uvrstitve ekipe, ki jo je premagala. 
Če ima ena družba, zadruga ali zavod več ekip v posamezni panogi, se upošteva točke za skupno 
uvrstitev le najbolje uvrščene ekipe.  
Pri podelitvi pokalov za posamezno panogo to pravilo ne velja. Pokal za uvrstitev lahko dobita obe ali 
vse tri ekipe iste družbe, zadruge ali zavoda. 
 
 

Nagrade in priznanja: 
Za doseženo 1., 2. in 3. mesto v posamezni panogi prejmejo ekipe pokale in priznanja. 
Za doseženo 1., 2. in 3. mesto v pikadu za posameznico/ka prejmejo posamezniki medaljo in 
priznanja. 
Posebno priznanje pa se podeli skupnemu zmagovalcu športnih iger in sicer v obliki prehodnega 
pokala, ki po tretji osvojitvi ostane v trajni lasti trikratnega zmagovalca.  
 
Ekipni zmagovalec je tista ekipa, ki zbere največje število točk. 
 
 

Pritožbe: 
Pri morebitnih nesoglasjih ima vodja ekipe pravico pritožbe pri sodniku oziroma vodji tekmovanja ali 
pri komisiji za pritožbe v pisarni vodstva tekmovanja.  
Komisija za pritožbe, ki bo obravnavala pritožbe bo imenovana na žrebanju parov. Odločitev komisije 
za pritožbe je dokončna in nepreklicna. 
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V primeru, da komisija za pritožbe ugotovi kršitev na osnovi preko katere si je ekipa ali posameznik v 
neki panogi zagotovil ugodnejši položaj ter na tej osnovi dosegel boljši tekmovalni rezultat, se le-ta 
razveljavi, ekipi in posamezniku pa se v tej panogi odvzame točke in se ga izloči iz nadaljnjega 
tekmovanja v tej panogi.  
 
 

Obveščanje: 
Za obveščanje in informiranje je odgovoren organizacijski odbor.  
Distribucija vseh informacij poteka preko strokovne službe Sindikata KŽI Slovenije, Ljubljana, 
Dalmatinova ulica 4,  
številka telefona: 01/434-12-35 in 
spletne strani: www.kzi-sindikat.si 
 
 

Zdravstveno varstvo: 
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in morajo imeti s seboj potrjene zdravstvene 
kartice. Organizator bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč na tekmovalnem prostoru 
športnih iger. 
 
Prireditelj zavaruje svojo odgovornost pri organizaciji in izvedbi športnih iger ter nezgodno 
zavaruje sodelujoče na športnih igrah Sindikata KŽI Slovenije.  
 

Prevoz na športne igre: 
Prevoz na športne igre organizira sindikat družbe, zadruge ali zavoda po dogovoru s sekretarji 
odborov Sindikata KŽI na območjih. 
 
 
 

Predsednik organizacijskega odbora: 
Boris Frajnkovič, l.r. 
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PRAVILA ŠPORTNIH PANOG 
 
 

 
 

MALI NOGOMET: 
 
Tekmuje se po pravilih NZS za mali nogomet, z naslednjimi dopolnili: 
 

• igra se na igrišču z umetno travo na katerem bodo meje igrišča označene s stožci 
• igralni čas je 2 krat 8 min, z 2 minutnim odmorom, 
• tekme za 1., 2. in 3. mesto se igrajo 2 krat po 10 minut, s 3 minutnim odmorom, 
• ekipa v polju šteje 5 igralcev - vratar ter 4 igralci, število rezervnih igralcev je poljubno, 
• tekmovalci morajo imeti enotne majice, kratke športne hlače, nogavice in športne copate, ki so 

za trening ali telovadbo iz platna ali umetnega usnja, s podplati iz gume ali drugega 
podobnega materiala / ne nogometni čevlji – kopačke, 

• število menjav je neomejeno, so leteče in na sredini igrišča / po veljavnih pravilih, 
• vmetavanje (out) se izvaja z rokami, 
• udarec od vrat (gol out) se izvaja z nogo,  
• kazenski udarec se izvaja s sedmih metrov. Vratar je obvezno na črti v vratih in se lahko po 

črti premika levo in desno, 
• v primeru, da igralec prejme rdeč karton mora zapustiti tudi rezervno klop, v naslednji tekmi 

pa ne sme igrati, 
• v primeru neodločenega izida se izvajajo sedem metrovke - vsaka ekipa po tri strele. V kolikor 

je rezultat še vedno neodločen, se sedem metrovke izvajajo izmenično do odločitve in jo lahko 
izvaja katerikoli igralec. Sedem metrovke lahko brani katerikoli igralec, ki je vpisan v 
zapisnik, 

• žoge za tekme zagotovi organizator, 
• v primeru, da ekipe ni na prizorišču počakamo 5 minut, po 5 minutah zmaga ekipa, ki je bila 

prisotna na prizorišču za zeleno mizo s 3:0. 
 
 

PIKADO: 
 
• ekipa šteje 3 tekmovalke-ce, 
• tekmovalke-ci mečejo v tarčo za pikado tako, da je središče tarče 1,70 m od tal in z razdalje 3,00 

m od tarče, 
• vsak-a tekmovalka-ec ima na voljo pet poizkusnih metov in nato deset metov za tekmovanje, 
• pri enakem rezultatu je boljša-i tekmovalka-ec oziroma ekipa, ki ima več zadetkov v 15, 10, 6 itd., 
• met mimo tarče ne prinese nobene točke, 
• če puščica ne ostane v tarči, igralec ne dobi nobene točke, 
• tekmovanje je ekipno in posamezno s tem, da se upoštevajo najboljši rezultati iz ekipnega dela 

tekmovanja za posamezno konkurenco, 
• uporabljajo se klasični rekviziti za pikado, 
• rekvizite zagotovi organizator. 



5 
 

VLEČENJE VRVI: 
 

• moška ekipa šteje 10 tekmovalcev in poljubno število rezervnih tekmovalcev, 
• ženska ekipa šteje 6 tekmovalk in poljubno število rezervnih tekmovalk, 
• obutev tekmovalcev ni predpisana, 
• tekmuje se po sistemu vsaka ekipa z vsako v skupini, nato pa zmagovalci skupin na izpadanje do 

zmagovalca, 
• vsak poteg prinaša eno točko, zmaga ekipa, ki prva doseže dve točki, 
• tekmovalni prostor je asfaltiran, 
• vrv mora biti gladka, brez vozlov, primernega obsega, na sredini je glavni znak, na vsako stran od 

njega označbi 2 m, 
• tekmovalni prostor je na sredini predeljen z glavno črto, vzporedno z njo potekata na oddaljenosti 

2 metrov vzporedni črti, 
• na začetku tekmovanja mora biti srednja oznaka na vrvi točno nad glavno talno črto, 
• tekmovalke-ci morajo držati vrv za oznako 2 m in stati za črto 2 m od glavne črte. Zadnja-i 

tekmovalka-ec (sidra) si ne sme vrvi oviti okoli sebe, tekmovalke-ci ne smejo namenoma padati 
ali sedati na tla ali se z rokami naslanjati na tla. Če komu med tekmo spodrsne, mora takoj vstati. 
Tekmovalke-ci vlečejo vrv stoje, 

• tekmo vodi sodnik in dva nadzornika. Sodnik pazi na srednjo oznako in glavno talno črto. Tekma 
je končana, ko ena od ekip potegne srednjo oznako na vrvi  čez svojo mejo 2 m. Nadzornika pazita 
vsak na svoje tekmovalke-ce, da spoštujejo pravila, 

• če ena od ekip krši pravila vlečenja, sodnik lahko: odloči vlečenje v korist ekipe, ki se je pravilno 
borila, diskvalificira stran, ki je namerno kršila pravila in tekmo dosodi v korist nasprotne ekipe, 

• med tekmo ne sme noben tekmovalka-ec prestopiti glavne (srednje črte). Borbo izgubi tista ekipa, 
katere tekmovalka-ec je prestopil glavno talno črto, čeprav tudi oznaka na vrvi ni prešla meje, 

• če obe strani spustita vrv prej, preden je srednja oznaka prešla čez katero od obeh mej, se to 
vlečenje razveljavi, 

• nadzornika pazita, da tekmovalke-ci nimajo namazanih dlani z lepilom ali kakšnim drugim 
sredstvom. Tekmovalke-ci ne smejo nositi rokavic, 

• za vsako srečanje sodnik in oba kapetana z žrebom določita tekmovalne strani, 
• med tekmo ni dovoljeno menjavati sestava ekipe. Za srečanje z drugo ekipo se lahko zamenja 

utrujene tekmovalke-ce, vendar z vnaprej določenimi in prijavljenimi rezervami,  
• vrv zagotovi organizator. 

 
 

TEK (ŽENSKE / MOŠKI): 
 
4x ženske in 4x moški: 

� ženska in moška ekipa štejeta po 4 tekmovalke oz. tekmovalce v vsaki kategoriji, 
� ekipa lahko poljubno izbira vrstni red starostnih kategorij, 
� tekmovalne kategorije so naslednje: A do 40 let, B nad 40 let, 
� starost po kategorijah je pravilo, vendar velja tudi pravilo presežene starosti (konkretno to 

pomeni, da je v prijavljeni ekipi lahko poljubno število tekmovalk-cev starejših kot 40 let, ne 
sme pa ekipa biti sestavljena tako, da sta v njej več kot dve tekmovalki-ca do 40 let), 

 
- člani ekip tečejo po vrstnem redu v označenem delu proge (okoli stožcev), 
- start je lahko v poljubnem položaju (sprinterski, polvisok, visok). 

 
 

Predsednik organizacijskega odbora: 
Boris Frajnkovič, l.r. 

Ljubljana, 28. maj 2015 


