Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Predsedstvo) je na svoji 178. seji, dne 28.08.2020,
sprejelo naslednji:
SKLEP
Pravilnika o tekmovanju hokeja na ledu Hokejske zveze Slovenije (»Pravilnik o tekmovanju«),
kot sledi v nadaljevanju:
I.
(Spremembe)
I.1
V četrti alineji 71. člena Pravilnika o tekmovanju se za zadnjim stavkom doda nov stavek:
»V primeru snemanja, ki je skladno s tem pravilnikom, lahko strokovna komisija pri pregledu posnetka, po
pritožbi oškodovanega kluba, naknadno presoja kazen, tj. poveča ali zmanjša kazen ali izniči že izrečeno kazen
oziroma kakorkoli drugače kaznuje. Strokovna komisija za potrebe tega člena je sestavljena iz:
− predsednika DSSHL;
− generalnega sekretarja HZS;
− tehničnega direktorja HZS.
Za pritožbo se smiselno uporabljajo določbe ugovornega postopka.«
Obrazložitev:
Na predlog strokovnega sveta je v pritožbenem postopku smiselno omogočiti naknadno presojo kazni, v primeru, ko
se pri pregledu posnetka posamezne tekme, ugotovijo nepravilnosti.
II.
(Veljavnost)
Spremembe Registracijskega pravilnika in Pravilnika o tekmovanju pričnejo veljati z dnem sprejema na predsedstvu.
III.
(Čistopis)
Skladno z zgoraj navedenimi spremembami in spremembami sprejetimi na 178. seji predsedstva HZS se sprejme
čistopis Registracijskega pravilnika in Pravilnika o tekmovanju, ki se glasi:
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Na podlagi 33. člena Statuta Hokejske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Statut) je
predsedstvo Hokejske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: HZS) na svoji 150. seji z dne
27.2.2017 in 178. seji z dne 28.08.2020, upoštevaje, da je HZS skladno s pravili Mednarodne
hokejske zveze (v nadaljnjem besedilu: IIHF) na ozemlju Republike Slovenije pristojna za nadzor
in organizacijo tekmovanj v hokeju na ledu (v nadaljnjem besedilu: hokej), sprejelo naslednji:

PRAVILNIK O TEKMOVANJU HOKEJA NA LEDU
HOKEJSKE ZVEZE SLOVENIJE
I.

SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen

Ta pravilnik ureja način organiziranja in vodenja tekmovanj ter igranja tekem v hokeju na
ozemlju Republike Slovenije. Ta pravilnik ureja tudi podelitev dovoljenja (licenc) klubom za
nastopanje v tekmovanjih, ki so pod okriljem HZS, klubom, ki nastopajo v regionalnih
mednarodnih tekmovanjih ali tekmovanjih, ki so pod okriljem IIHF ali njenih članic, kot tudi
podelitev drugih dovoljenj, ki jih podeljuje HZS skladno s pravili IIHF.
2. člen
V tem pravilniku so določena pravila, ki veljajo za vsa tekmovanja in tekme, ne glede na nivo
tekmovanja, ki potekajo pod okriljem HZS (v nadaljnjem besedilu: Tekmovanja). Za posamezne
nivoje Tekmovanj se lahko sprejmejo tudi posebna pravila.
3. člen
Izrazi v tem pravilniku, razen če kontekst ne zahteva drugače, imajo naslednji pomen:

II.

-

»Domači klub« pomeni hokejski klub (ne glede na njegovo pravno obliko), ki deluje na
ozemlju Republike Slovenije. Šteje se, da klub deluje na ozemlju Republike Slovenije v
kolikor na ozemlju Republike Slovenije opravlja svojo redno dejavnost tekmovanja v
hokeju, zlasti, vendar ne omejeno, v kolikor klub na ozemlju Republike Slovenije gosti
domače tekme. Kot domači klub se šteje vsak klub (društvo), ki je član HZS;

-

»Tuj klub« pomeni hokejski klub, ki ni domači klub. Kot tuj klub se šteje vsak klub, ki je
član druge nacionalne hokejske zveze, ki je članica IIHF;

-

»Knjiga pravil IIHF« pomeni vsakokrat veljavno knjigo pravil IIHF (»IIHF Rule Book«) v
angleški različici oziroma (v kolikor obstaja) uradnem slovenskem prevodu, ki je priznan
s strani HZS. V primeru neskladja med angleško in prevedeno različico se upošteva
angleška različica;

-

»DSSHL« pomeni Društvo slovenskih sodnikov hokeja na ledu (matična št.:
1955853000), ki je članica HZS oziroma vsaka druga organizacija sodnikov, ki bi
nadomestila takšno društvo.
SISTEM TEKMOVANJ
4. člen

Tekmovanja potekajo po tekmovalnem sistemu in pravilih, kot jih določi Predsedstvo HZS na
predlog strokovnega sveta HZS. Tekmovanja potekajo skladno s tem pravilnikom, pravili HZS in
pravili IIHF.
Tekmovanja vodi (organizira) HZS, v njenem imenu pa jih vodi tehnični direktor HZS. Naloge
tehničnega direktorja HZS se lahko skladno s Statutom HZS prenesejo tudi na tekmovalno
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komisijo HZS, pod pogoji in na način, kot to določi predsedstvo HZS. Tekmovanja lahko vodi
(organizira) tudi koncesionar, pod pogoji in na način, kot to določa Statut HZS.
Druga turnirska tekmovanja, kot so opredeljena v tem pravilniku, lahko (organizira) vodi tudi
posamezni klub, ki je član HZS.
Za regionalna mednarodna tekmovanja, ki so vodena (organizirana) delno s strani HZS, kot ene
izmed članic IIHF, se uporabljajo pravila takšnega tekmovanja. V kolikor omenjena pravila
napotujejo na pravila HZS, se lahko glede posameznih vprašanj smiselno uporabi tudi ta
pravilnik.
5. člen
Za vsako Tekmovanje, ki ga razpiše HZS, se sprejmejo propozicije (v nadaljnjem besedilu:
propozicije). S propozicijami, ki se lahko sprejmejo za vsa Tekmovanja skupaj ali za vsakega
posebej, se določi, upoštevaje okoliščine primera, zlasti:
-

tekmovalni sistem (v nadaljnjem besedilu: tekmovalni sistem), v katerem se opredeli
zlasti:
o naziv in kategorija Tekmovanja,
o pogoje za nastop v Tekmovanju,
o temeljne pravice in obveznosti udeležencev Tekmovanj,
o organizacijo in potek Tekmovanja,
o prehode med različnimi stopnjami Tekmovanj,
o druge določbe za organizacijo in potek Tekmovanj,

-

finančne pogoje in druge pogoje za nastop udeležencev v Tekmovanjih (v kolikor le-te
niso določene že v stalnem tekmovalnem sistemu),

-

tekmovalni koledar (določitev zaporedja in datumov tekem) in tekmovalne pare.
6. člen

Tekmovanja so praviloma:
-

prvenstvena (člani/članice, mladinci, kadeti, dečki, mlajši dečki U-12), ki so praviloma
organizirana po ligaškem sistemu (državno prvenstvo), za malčke U-10 ali U-8 pa v
turnirski obliki,
pokalna (Super pokal in Pokal Slovenije).

Izjemoma lahko posamezna tekmovanja, ki so organizirana v turnirski obliki (v nadaljnjem
besedilu: druga turnirska tekmovanja), (organizira) vodi tudi posamezni klub, ki je član HZS ali
druga oseba z dovoljenjem HZS.
Domači klubi, ki so člani HZS, ne smejo nastopati v tekmovanjih, ki ne potekajo skladno z
določbami tega pravilnika ali za katere niso dobili soglasja HZS, skladno z določbami tega
pravilnika.
7. člen
Propozicije sprejme predsedstvo HZS, na predlog strokovnega sveta HZS. Propozicij za
tekmovalno sezono, na katero se nanašajo, ni mogoče spreminjati, razen v kolikor to ob soglasju
strokovnega sveta HZS, zahtevajo interesi hokeja.
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Predsedstvo HZS lahko, na predlog strokovnega sveta HZS, sprejme tudi stalni tekmovalni
sistem, ki velja za dve ali več tekmovalnih sezon (v nadaljnjem besedilu: stalni tekmovalni
sistem).
Propozicije in stalni tekmovalni sistem mora biti v skladu s tem pravilnikom, drugimi akti HZS,
Knjigo pravil IIHF in drugimi predpisi IIHF.
Propozicije se sprejmejo praviloma 30 dni pred začetkom Tekmovanj.
V kolikor propozicije ne urejajo vsa vprašanja ali pa so propozicije v nasprotju s tem pravilnikom
ali stalnim tekmovalnim sistemom, se neposredno primarno uporabljajo določbe tega pravilnika
in nato določbe stalnega tekmovalnega sistema (v kolikor obstajajo).
8. člen
V primeru drugega turnirskega tekmovanja določi organizator (vodja) takšnega tekmovanja
način igranja turnirjev.
Organizator (vodja) drugega turnirskega tekmovanja mora zagotoviti:
-

normalen potek turnirskega tekmovanja,
da bodo na turnirskem tekmovanju spoštovani vsi predpisi, ki veljajo na ozemlju
Republike Slovenije,
ustrezno varnost in zdravstveno oskrbo udeležencev turnirskih tekmovanj,
skladnost s pravili IIHF in tem pravilnikom (v kolikor je to določeno),
ustrezno informiranje HZS, skladno z določbami tega pravilnika.

Organizacijo drugega turnirskega tekmovanja mora odobriti tehnični direktor HZS. Pri odobritvi
takšnega tekmovanja tehnični direktor HZS preveri ali so izpolnjeni pogoji iz tega člena in drugi
pogoji iz tega pravilnika.
III.

PRIJAVA V TEKMOVANJE IN POGOJI ZA NASTOP V TEKMOVANJU
9. člen

Tekmovalna sezona se začne 1.6. tekočega leta in konča 31.5. v naslednjem letu.
10. člen
HZS praviloma tri mesece pred začetkom Tekmovanj objavi razpis za prijavo v Tekmovanja (v
nadaljnjem besedilu: razpis).
V razpisu, glede na okoliščine primera, HZS opredeli zlasti:
-

tekmovalni sistem, finančne in druge pogoje za nastop v Tekmovanju in okvirni
tekmovalni koledar,
podatke, ki jih mora klub predložiti k prijavi,
rok za prijavo,
druge potrebne podatke (glede na okoliščine primera).

Kot pogoj za Tekmovanje v kategoriji članov ali, glede na okoliščine primera tudi v drugih
kategorijah (npr. za nastop tujega kluba), se lahko kot pogoj za Tekmovanje določi tudi
predložitev jamstva za resnost nastopanja v Tekmovanju (v nadaljnjem besedilu: jamstvo). V
razpisu se opredeli, upoštevaje okoliščine primera, vrednost, oblika in pogoje za unovčenje
jamstva. Možne oblike jamstva so: varščina, garancija/jamstvo verodostojne osebe (npr.
garancija banka ali verodostojnega sponzorja) ali drugo podobno zavarovanje (npr. odstop
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terjatev do sponzorja). Jamstvo v celoti zapade v primeru, da klub ne dokonča Tekmovanja za
katero je podal jamstvo (razen v kolikor za to obstajajo objektivne okoliščine), pri čemer lahko
jamstvo služi tudi kritju višini odprtih obveznosti kluba do HZS po koncu Tekmovanja.
11. člen
Za nastop v Tekmovanju morajo klubi izpolnjevati naslednje pogoje:
-

vse pogoje, kot jih določa razpis,
plačana taksa in izpolnjene druge finančne pogoje, kot so določeni v razpisu,
v kolikor to določa ta pravilnik: licenco (v nadaljnjem besedilu: licenca), ki se izda
skladno s tem pravilnikom.

Za nastopanje domačega kluba v (regionalnem) mednarodnem tekmovanju, ki je lahko delno
organizirano tudi s strani HZS, tekmovanju druge članice IIHF ali drugem tekmovanju, ki poteka
pod okriljem ali z dovoljenjem IIHF in za katerega pravila takšnega tekmovanja ali pravila IIHF
določajo, da podaja HZS dovoljenje domačim klubom za nastopanje v takšnem tekmovanju (v
nadaljnjem besedilu skupaj: mednarodna tekmovanja) mora domači klub, razen v kolikor
predsedstvo HZS, ob utemeljenih okoliščinah ne določi drugače, izpolnjevati naslednje pogoje:
-

nastopati v Tekmovanju v vseh kategorijah za katere izpolnjuje pogoje,
imeti ves čas veljavno licenco (v kolikor je le-ta potrebna) za nastopanje v Tekmovanjih.

Dovoljenje za nastop v mednarodnih tekmovanjih se lahko poda tudi pod pogojem, da domač
klub ni suspendiran v Tekmovanju, da ni samostojno izstopil iz Tekmovanja ali da mu ni odvzeta
licenca.
12. člen
Klubi, ki so člani HZS, imajo pravico in hkrati tudi dolžnost, da se pravočasno in pravilno prijavijo
na razpis v vsaki kategoriji za relevantno Tekmovanje, za katero izpolnjujejo pogoje.
Prijava na razpis mora praviloma vsebovati:
-

naziv kluba in podatke o klubu (na razpis se lahko prijavijo domači klubi in, skladno s
pravili IIHF, tudi tuji klubi),
kategorijo nastopanja,
spiske igralcev po posameznih selekcijah (za vsakega igralca: ime in priimek, datum
rojstva in registrska številka tekmovalne izkaznice in po potrebi druge podatke, ki jih
zahteva HZS),
dokazilo o plačilu zapadle takse za tekmovalno sezono,
v kolikor je to potrebno: prošnjo za pridobitev licence (skupaj z izjavo, da bo klub
izpolnjeval vse zaveze iz licence) ali dokazilo pridobljene licence,
izjava upravljavca dvorane (v kolikor je to mogoče), da bo lahko klub organiziral tekme v
Tekmovanju, oz. pojasnilo, zakaj to ni mogoče,
druge podatke in dokazila, ki so zahtevani z razpisom.

V propozicijah se lahko za turnirska tekmovanja malčkov (U-10 in U-8) določijo drugačni pogoji.
13. člen
Licenčni kriteriji (pogoji in zaveze) za pridobitev licence so lahko športni, infrastrukturni,
kadrovski in administrativni, pravni in finančni. Licenčni kriteriji so navedeni v Prilogi 1 tega
pravilnika.
Stopnje kriterijev za pridobitev licence so:
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-

kriteriji z oznako »A«: če prosilec za licenco ne izpolni obveznih A kriterijev za
posamezno kategorijo, ne more pridobiti licence za sodelovanje v ustreznem
Tekmovanju,

-

kriteriji z oznako »B«: če prosilec za licenco ne izpolni B kriterijev, lahko prejme licenco
za sodelovanje v ustreznem tekmovanju, vendar je prosilec lahko kaznovan v skladu z
Disciplinskim pravilnikom HZS,

-

kriteriji z oznako »C«: kriteriji z oznako C so priporočila. Neizpolnjevanje kriterijev z
oznako C nima pravnih posledic.

Licenčni kriteriji se določijo za vsa Tekmovanja. V kolikor posamezen klub za nastop v
Tekmovanju ne rabi izpolnjevati nobenega kriterija z oznako »A«, pridobi takšen klub licenco za
posamezno kategorijo avtomatično s prijavo na razpis.
Licence v imenu HZS podeljuje generalni sekretar HZS. Predsedstvo HZS lahko podrobneje
določi licenčni sistem, imenuje licenčne organe in predpiše potrebne postopke.
Generalni sekretar HZS v licenčnem postopku zagotavlja enakopravno obravnavo vseh
prosilcev za licenco.
V licenčnem postopku se prosilcu za licenco zagotovi zaupnost informacij.
Prosilec za licenco nosi polno odgovornost za delovanje kluba, za hokejsko ekipo, ki jo
sestavljajo registrirani hokejski igralci in za izpolnjevanje kriterijev po tem pravilniku.
Prosilec za licenco je še posebej odgovoren za zagotavljanje:
- da so vsi igralci registrirani v skladu z Registracijskim pravilnikom HZS in da so
ustrezno zdravniško pregledani,
- da so podeljevalcu licence zagotovljene vse potrebne informacije in dokumenti, ki
so pomembni za dokazovanje, da so obveznosti, povezane s športnimi,
infrastrukturnimi, kadrovskimi in administrativnimi, pravnimi in finančnimi kriteriji,
izpolnjene in druge potrebne informacije ter dokumenti potrebni za odločanje.
Licenca se podeli za tekmovalno sezono ali (izjemoma) za več tekmovalnih sezon (v primeru
stalnega tekmovalnega sistema).
IV.

POSTOPEK V ZVEZI S PRIJAVO V TEKMOVANJA, IZDAJO LICENCE IN DRUGIH
DOVOLJENJ

IV.1

Prijava v Tekmovanja
14. člen

Prijave na razpis obravnava tehnični direktor HZS.
Postopek prijave je, glede na okoliščine primera, določen v razpisu.
V kolikor je prijava nerazumljiva ali nepopolna, tehnični direktor HZS pozove prijavitelja na
dopolnitev prijave in mu, glede na okoliščine primera, ponudi primeren rok, vendar ne manj kot 3
dni.
Tehnični direktor HZS je dolžan, brez nepotrebnega zavlačevanja, v roku, kot je določen v
razpisu, praviloma pa v roku od 14 do 30 dni po izteku roka za prijave, odločiti o predlogu
prijavitelja.
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Tehnični direktor HZS lahko zavrne prijavo. Zoper takšno odločitev je možna pritožba prijavitelja
v roku 3 dni. Pritožba ne zadrži izvršitve. O pritožbi mora odločiti Pritožbeni senat HZS v roku 10
dni od dneva prejema popolne pritožbe. V kolikor Pritožbeni senat HZS v omenjenem roku ne
odloči, se šteje, da je bila pritožba zavrnjena. Pritožbeni senat HZS lahko pritožbi ugodi (in
prijavitelju odobri prijavo) ali pritožbo zavrne.
V kolikor tehnični direktor HZS odobri prijavo, prijavitelja vključi v propozicije in o tem ne izdati
posebne odločbe. V kolikor do odločitve o prijavi klub še ni pridobil ustrezne licence, tehnični
direktor odobri prijavo, pod odložim pogojem, da bo klub pred pričetkom Tekmovanja pridobil
licenco.
IV.2

Licenca
15. člen

Tehnični direktor HZS pripravi uradno licenčno dokumentacijo, ki jo mora prosilec priložiti k
prijavi na razpis. Postopek izdaje licence (vključno z rokom za podaje prošnje za licenco) se
lahko podrobneje opredeli tudi v razpisu oziroma licenčni dokumentaciji.
V kolikor je prošnja za licenco nerazumljiva ali nepopolna, tehnični direktor HZS pozove
prijavitelja na dopolnitev prijave in mu, glede na okoliščine primera, ponudi primeren rok, vendar
ne manj kot 3 dni.
Tehnične direktor HZS pregleda izpolnjevanje obveznih licenčnih kriterijev in nato v roku, kot je
določen v razpisu, praviloma pa v 8 dnevnem roku od prejema popolne vloge, poroča
generalnemu sekretarju HZS. Generalni sekretar HZS lahko pridobi tudi mnenje strokovnega
sveta HZS.
O izdaji licence odloči generalni sekretar HZS.
Generalni sekretar HZS je dolžan, brez nepotrebnega zavlačevanja, v roku, kot je določen v
razpisu, praviloma pa v roku od 14 dni po prejemu poročila tehničnega direktorja HZS, odločiti o
predlogu prijavitelja.
Generalni sekretar HZS lahko izda licenco, zavrne licenco ali izda izredno licenco, s katero
prosilcu določi dodatne roke za izpolnitev kriterijev.
Generalni sekretar HZS lahko, glede na okoliščine primera, nemudoma ali po poteku roka za
odpravo pomanjkljivosti, naknadno odvzame licenco, če:
-

-

postane imetnik licence iz katerega koli razloga plačilno nesposoben ali je med v
postopku stečaja ali likvidacije na podlagi veljavne zakonodaje (če postane imetnik
licence plačilno nesposoben in sproži postopke za odpravo tega stanja, licence ni
potrebno odvzeti),
kateri koli izmed obveznih pogojev za izdajo licence ni več izpolnjen,
imetnik licence ne zaključi kateregakoli Tekmovanja ali mednarodnega tekmovanja v
katerem je nastopal,
imetnik licence krši obveznosti v skladu s tem pravilnikom.

Generalni sekretar HZS obvesti organizatorja (vodjo) mednarodnega tekmovanja glede
odvzema licence in, v kolikor je bilo dovoljenje za nastop v mednarodnem tekmovanju, ki ga
podaja predsedstvo HZS, vezano na licenco, tudi o odvzemu dovoljenja v takšnem
mednarodnem tekmovanju.
Zoper odločitev generalnega sekretarja HZS o zavrnitvi licence ali odvzemu licence je možna
pritožba prijavitelja oziroma imetnika licence v roku 3 dni. Pritožba ne zadrži izvršitve (razen
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glede odvzema licence). O pritožbi mora odločiti Pritožbeni senat HZS v roku 10 dni od dneva
prejema popolne pritožbe. V kolikor Pritožbeni senat HZS v omenjenem roku ne odloči, se šteje,
da je bila pritožba zavrnjena.
IV.3

Glede izdaje dovoljenje po pravilih IIHF
16. člen

Dovoljenja za nastopanje na mednarodnih tekmovanjih izdaja predsedstvo HZS. Omenjeno se
nanaša tudi na vsa druga podobna dovoljenja klubom, za katera je v pravilih IIHF določeno, da
jih izdaja HZS. Dovoljenje za organizacijo drugih turnirski tekmovanj izdaja tehnični direktor HZS
ob smiselni uporabi IV.1 člena tega pravilnika.
V.

TEKMOVALNI DEL

V.1

Splošno
17. člen

Tekme se igrajo in organizirajo skladno s Knjigo pravil IIHF in drugimi pravili IIHF ter
propozicijami.
Tehnična pravila v tem poglavju V. se lahko s propozicijami tudi drugače uredijo.
V kolikor kontekst ne zahteva drugače, velja, da se pravila določena v tem poglavju (V.)
nanašajo na Tekmovanja, pri čemer so izvzete kategorije malčkov U-10 in mlajših kategorij. Za
mlajše kategorije se pravila določijo v propozicijah.
Organizator tekme ali turnirja je klub domačin, ki organizira tekmo ali turnir ali druga oseba, ki
ima dovoljenje za organiziranje tekme ali turnirja (v nadaljnjem besedilu: organizator tekme).
V.2

Igrišče
18. člen

Igrišče predstavlja športni objekt, ki je med drugim namenjen igranju hokeja. Igrišče mora
ustrezati normativom, ki so za posamezno kategorijo tekmovanja predpisana s strani IIHF (v
nadaljnjem besedilu: ustrezno igrišče).
19. člen
Ustrezno igrišče mora imeti tudi službeni vhod, ki omogoča varen vstop in izstop ekipam in
uradnim osebam.
V zaprtih dvoranah je kajenje prepovedano. Prepovedano je tudi metanje petard, gorečih
predmetov in ostalih predmetov po in ob igrišču. Organizatorji morajo sami zagotoviti redarsko
službo za preprečevanje teh pojavov in skladnost organizacije tekem skladno s predpisi
Republike Slovenije.
Igrišče mora biti opremljeno s semaforjem za merjenje igralnega časa in časa kazni, ki so
izrečene med tekmo. Na semaforju mora biti razvidno, koliko časa je preostalo do izteka igre ali
kazni.
20. člen

9

Tekmovanja se lahko odvijajo samo na ustreznih igriščih.
Organizatorji so dolžni zagotoviti ustreznost igrišč.
Klubi, ki nastopajo v Tekmovanjih, morajo zagotoviti, da bodo gostili tekmovanja na ustreznih
igriščih. V primeru, da so takšna igrišča neustrezna in neuporabna, imajo pravico odigrati tekme
na drugem ustreznem igrišču.
Če klub, ki se je prijavil za tekmovanje, ne izpolnjuje pogojev ustreznosti igrišča, ne more pričeti
s Tekmovanjem na (svojem) domačem igrišču.
21. člen
Delegati o vseh pomanjkljivostih in nepravilnostih na igrišču obveščajo tehničnega direktorja
HZS, ki lahko suspendira igrišče za določen čas. Tehnični direktor HZS lahko vsak čas preveri
ustreznost igrišča (po uradni dolžnosti ali na poziv). Tehnični direktor HZS lahko pred
suspenzom igrišča, v kolikor je to ustrezno glede na naravo pomanjkljivosti, relevantnemu klubu
določi tudi rok za odpravo napak.
V.3

Organizacija tekem
22. člen

Termini prvenstvenih tekem, ki so določeni po koledarju tekmovanja, se ne smejo menjati,
razen, če je to določeno s tem pravilnikom.
Vsako odločitev o zamenjavi termina sprejme ali potrdi tehnični direktor HZS. Nove termine za
igranje preloženih tekem določi tehnični direktor HZS v najhitrejšem možnem času glede na
tekmovalni sistem pri čemer se lahko posvetuje z obema kluboma. Klubi morajo biti o zamenjavi
termina tekem in o novem terminu tekem obveščeni v roku, ki jim omogoča organizacijo ali pot
na novo tekmo.
Termine tekem je mogoče, na prošnjo prizadetega kluba ali po uradni dolžnosti, prestaviti v
naslednjih primerih:
-

če se tekma ne more odigrati v določenem času zaradi višje sile (npr. nevihta ali njene
posledice, požar, potres, vojna, okvara na strojih, izpad elektrike, velike količine snega,
žled, epidemija – samo s potrdilom pristojnega zdravstvenega zavoda in ne klubskega
zdravnika); klub mora v takšnem primeru nemudoma po nastanku višje sile na primeren
način (po faksu in telefonu) pisno obvestiti tehničnega direktorja HZS, drugi klub in vse
druge udeležence (sodnika) tekme in predložiti ustrezna dokazila o višji sili,

-

v kolikor en ali več igralcev igra v državni reprezentanci, lahko klub najkasneje 72 ur pred
terminom tekme zahteva preložitev tekme v rednem kolu prvenstvene tekme, v času, ko
so ti igralci na pripravah ali tekmovanju,

-

če se tekma ni odigrala po krivdi sodnikov ali drugih primerih po tem pravilniku.

Če želi klub, pod pogoji iz tega pravilnika, odigrati tekmo ali turnir v mednarodnem tekmovanju, v
času državnega prvenstvenega Tekmovanja, mora, razen v kolikor glede na okoliščine to ne bi
bilo mogoče, o tem najkasneje 3 dni pred tekmo obvestiti tehničnega direktorja HZS in pridobiti
soglasje tehničnega direktorja HZS o prestavitvi tekme. V kolikor ima klub že prej določen
razpored tekem ali turnirjev v mednarodnem tekmovanju, takšen razpored predloži tehničnemu
direktorju HZS nemudoma po pridobitvi sezname, praviloma pa v roku 14 dni pred izdelavo
propozicij.

10

23. člen
Vse preložene tekme se morajo odigrati v terminih istega kroga Tekmovanja.
24. člen
Začetek posamezne tekme se določa po časovnem razporedu, objavljenem v propozicijah.
25. člen
Igralni časi, razen v kolikor ni v propozicijah določeno drugače, za začetek tekme so praviloma
naslednji:
dan
od ponedeljka do petka
sobota
nedelja

člani in mladinci
16.00 – 20.00
16.00 – 20.00
16.00 – 20.00

nižje kategorije
16.00 – 19.00
09.00 – 20.00
09.00 – 19.00

Zaradi interesov hokeja lahko tehnični direktor HZS, v dogovoru ali na predlog kluba, določi tudi
druge igralne čase. Klubi lahko najavljene termine menjajo, s tem, da organizator tekme obvesti
vse udeležence tekme (tehničnega direktorja HZS, delegirane sodnike, delegata in vse druge
uradne osebe, ki morajo prisostvovati na tekmi).
Organizator tekme je dolžan vsaj 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.
26. 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 morejo odpraviti in se s tem
pojavijo razlogi za prekinitev tekme.
27. 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.
28. 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 24 urah
poslati tehničnemu direktorju HZS. Pri sestavi zapisnika sta lahko prisotna predstavnika obeh
klubov.
29. člen
Organizator je dolžan gostujoči ekipi, delegatu in sodnikom zagotoviti ustrezne prostore.
Organizator je dolžan zlasti 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 tekme je dolžan na vsaki tekmi zagotoviti redarsko službo in dežurnega zdravnika
oziroma zdravstveno osebo.
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Organizator tekme je dolžan zagotoviti vse ukrepe za normalen potek tekme, zaščito igralcev,
sodnikov in delegata, vse do odhoda iz mesta odigravanja tekme.
Organizator tekme je dolžan v času tekme na vidno mesto obesiti državno zastavo in zastavo
EU.
30. člen
Organizator tekme je odgovoren za vse incidente, ki se zgodijo na tekmi ali so vezani
neposredno na tekmo.
V.4

Uvrstitev ekip
31. člen

Zmagovalec v kategoriji članov državnega prvenstvenega Tekmovanja je uradni državni prvak
Republike Slovenije. Zmagovalec v pokalnem Tekmovanju (Pokal Slovenije) je uradni pokalni
prvak Republike Slovenije.
Uradni državni prvak in uradni pokalni prvak prejmeta pokal trajnega značaja, na pokalu se
vgravira ime prvaka in letnico sezone. Za zmagovalce v posamičnih kategorijah Tekmovanj so
predvideni pokali z vgraviranim besedilom, ki označujejo letnico tekmovanja in naziv kategorije
tekmovanja. Pokal za osvojeno prvenstvo preda predstavnik HZS po koncu zadnje prvenstvene
tekme v posamični kategoriji.
V mednarodnih tekmovanjih lahko Republiko Slovenijo, pod pogoji, kot so določeni v tem
pravilniku, zastopajo naslednji domači klubi:
-

pokal državnih prvakov ali celinski pokal ali druga mednarodna tekmovanja: pravico prve
izbire ima državni prvak Republike Slovenije, nato pa (v kolikor je število domačih klubov
omejeno) ostali domači klubi glede na uvrstitev v državnem prvenstvenem Tekmovanju v
kategoriji članov,

-

pokal pokalnih prvakov: pravico prve izbire ima uradni pokalni prvak Republike Slovenije,
nato pa (v kolikor je število domačih klubov omejeno) ostali domači klubi glede na
uvrstitev v državnem prvenstvenem Tekmovanju v kategoriji članov.

V propozicijah se lahko podrobneje ali drugače uredi poimenovanje nazivov in podeljevanje
nagrad iz tega člena.
V.5

Obveznosti in pravice udeležencev Tekmovanj
32. člen

Vsak klub je dolžan igrati tekme v Tekmovanjih po svojih zmožnostih in v najmočnejši postavi.
33. člen
Klub ne sme brez upravičenega razloga zapustiti igrišče pred iztekom regularnega časa.
34. člen
Klub ne sme izstopiti iz Tekmovanja. Šteje se, da je ekipa izstopila iz Tekmovanja, če v
Tekmovanju dvakrat neopravičeno ni nastopila, razen v kolikor propozicije določajo drugače.
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35. člen
Propozicije lahko določijo obvezno snemanje posamezne tekme.
Klub domačin mora omogočiti snemanje predstavniku HZS in HZS, če le-ta to zahteva.
V.6

Igralci
36. člen

Klubi morajo nastopiti na posamezni tekmi s tolikšnim številom igralcev, kot to zahtevajo Knjiga
pravil IIHF oziroma propozicije.
37. člen
Igralec, ki mu je bila izrečena kazen prepovedi nastopanja (»Suspenz«), ne sme nastopiti, dokler
traja prepoved nastopa. Igralec, ki je dobil kazen igre ali drugo disciplinsko kazen igre po pravilih
hokeja, je avtomatsko »suspendiran« in ne sme nastopiti na prvi naslednji uradni tekmi v isti
kategoriji Tekmovanja.
38. člen
Vsi igralci morajo nositi zaščitno opremo po pravilih IIHF (Knjiga pravil IIHF).
Vsa zaščitna oprema, razen zaščitne čelade, rokavic, hlač in vratarskih (»golmanskih«)
ščitnikov, mora biti pod dresom oziroma pod nogavicami.
39. člen
Igralci iste ekipe morajo imeti drese, nogavice, hlače in čelade enake barve.
Ekipe klubov, ki nastopajo v članski kategoriji, na gostovanjih nastopajo v svetlejši barvni
kombinaciji dresov, doma pa v temnejši.
40. člen
Na tekmah imajo pravico nastopati igralci, ki so pravilno registrirani, imajo pravico do nastopa
skladno s pravili, ki urejajo registracijo, izpolnjujejo pogoje za igranje v določeni starostni
kategoriji in ki posedujejo tekmovalne kartone, ki jih pred pričetkom tekmovanja izda tehnični
direktor HZS.
Na posamezni tekmi v kategoriji članov lahko nastopi največ pet tujih igralcev.
Za potrebe tega člena je tuj igralec vsak igralec, ki i) nima državljanstva Republike Slovenije ali
ii) državljanstva države članice Evropske Unije ali države članice Evropskega gospodarskega
prostora ali Švicarske konfederacije. Glede točke ii) prejšnjega stavka se lahko v propozicijah
uredijo prilagoditve ali dodatne omejitve, vse pod pogojem, da so takšne prilagoditve ali dodatne
omejitve skladne z načelom prostega pretoka delavcev, ki v trenutku propozicij velja med
Republiko Slovenijo in prej omenjenimi državami.
41. člen
Vsak igralec mora biti na spisku igralcev, katerega tehnični direktor HZS potrdi pred začetkom
Tekmovanj in mora imeti ustrezni tekmovalni karton (izkaznico), ki ga izda HZS.
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Tekmovalni karton (izkaznica) mora vsebovati naslednje podatke: ime kluba, za katerega je
registriran, sliko igralca, ime in priimek, rojstni datum, datum prve registracije, sezono za katero
je igralec registriran, podatke o dvojni registraciji ali drugi pravici nastopa oziroma druge podatke
o pravico do nastopa takšnega igralca.
42. člen
Vsak igralec, ki nastopa v Tekmovanjih, mora biti zdravniško pregledan.
Veljavnost zdravniškega mnenja, ki ga mora izdati zdravnik z ustrezno licenco za izdajo takšnih
mnenj, je 12 mesecev, če v zdravniškem mnenju ni določen krajši rok.
Zdravniški pregled za igralce vseh kategorij v Tekmovanju je dolžan priskrbeti klub. Klub na
posebnem obrazci, ki ga izda tehnični direktor HZS, potrdi, da imajo vsi igralci opravljen
zdravniški pregled in da so sposobni za treniranje in tekmovanje. Klub mora tehničnemu
direktorju HZS predložiti tudi (kopije) zdravniških mnenj.
43. člen
Igralec ne sme v istem dnevu nastopiti na dveh prvenstvenih tekmah v Tekmovanju.
V.7

Delegat in sodnik
44. člen

Sodniki ne smejo dovoliti nastopa igralcem, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika.
45. člen
Za vse tekme v Tekmovanju lahko tehnični direktor HZS imenuje delegata.
Dolžnosti delegata so med drugim:
- na igrišču mora biti najmanj 60 minut pred začetkom tekme,
- pred ogrevanjem ekip pregleda tekmovalne izkaznice po seznamu, ki mu jih mora
praviloma 40 minut pred začetkom tekme izročiti vodja ekipe,
- primerja seznam igralcev s tekmovalnimi kartoni,
- dovoli pregled tekmovalnih kartonov vodjema obeh ekip,
- ugotovi prisotnost delegiranih sodnikov, dežurnega zdravnika in članov tehnične ekipe,
- je prisoten ob podpisovanja zapisnika.
Tehnični direktor HZS lahko predpiše tudi druge dolžnosti delegata.
46. člen
Če tehnični direktor HZS za posamezno tekmo ne imenuje delegata, opravlja njegovo funkcijo
glavni sodnik.
47. 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.
48. člen
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Trener in drugi uradni predstavniki kluba nimajo pravice v času tekme komunicirati z delegatom
ali sodniki. Delegat je dolžan take poskuse preprečiti in v hujših primerih lahko zahteva
odstranitev oseb, ki motijo potek tekme. V tem členu omenjene osebe lahko posredujejo
pripombe pred tekmo ali po njej, delegat pa je dolžan vse pripombe vnesti v poročilo o tekmi.
49. člen
Če se ena od ekip poda ugovor na tekmo, mora delegat, v kolikor je to mogoče, nemudoma
izbrati potreben material za reševanje ugovora in ga skupaj s poročilom o tekmi poslati
tehničnemu direktorju HZS.
50. člen
Odločitev o primernosti igrišča za igro sprejmejo sodniki in delegat.
51. člen
Delegat je nepristranski in nevtralen.
52. člen
Listo sodnikov na predlog DSSHL potrdi tehnični direktor HZS za tekočo sezono.
V Tekmovanjih vseh kategorij lahko 10 dni pred začetkom Tekmovanja (oziroma v roku 10 dni,
ko se je lahko prvič seznanil z listo sodnikov) vsak klub zahteva izvzetje sojenja enega sodnika
za tekme, ki jih ta klub igra v Tekmovanju (v izogib dvoma, samo enega sodnika za vse
kategorije Tekmovanj). O zahtevi odloča tehnični direktor HZS.
Za vsa Tekmovanja odreja sodnike referent za delegiranje sodnikov Sodniške organizacije v
sodelovanju s tehničnim direktorjem HZS. Delegirajo se lahko samo sodniki, ki lahko skladno s
tem pravilniki, pravili HZS in pravili IIHF opravljajo funkcijo sodnika. Tehnični direktor HZS lahko
delegacijo tudi zavrne, v kolikor je le-ta v nasprotju s tem pravilnikom.
53. člen
Kontrolo sojenja izvajajo kontrolorji, ki jih določi DSSHL, potrdi pa tehnični direktor HZS.
54. člen
Klub lahko oporeka kvaliteti sojenja. Pripombe na kvaliteto sojenja lahko poda v obliki ugovora
po tem pravilniku ali kot predlagatelj disciplinskega postopka po Disciplinskem pravilniku HZS.
55. člen
Pomožne sodnike za tekme (tj. osebe na zapisnikarski mizi, v nadaljnjem besedilu: pomožni
sodniki) zagotovi organizator tekme. Pomožni sodniki morajo opraviti preizkus znanja za
opravljanje te funkcije pred ustrezno komisijo, ki jo določi ali odobri tehnični direktor HZS. Po
uspešno opravljenem preizkusu izda posamezniku komisija izkaznico. Izkaznice morajo biti
potrjene za tekočo sezono.
56. člen
Sodniki se morajo organizatorju tekme javiti najmanj 60 minut pred začetkom tekme.
Pomožni sodniki morajo biti pri zapisnikarski mizi 40 minut pred začetkom tekme.
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57. člen
Če kateri od sodnikov ne pride na tekmo, lahko tekmo sodita dva sodnika. En sodnik ne sme
soditi tekme (razen v kolikor je v Knjigi pravil IIHF ali propozicijah drugače določeno).
Manjkajoče sodnike lahko zamenja sodnik, ki je prisoten in je na listi sodnikov za tekočo sezono,
s soglasjem obeh ekip.
58. člen
Sodniki morajo spoštovati pravila igre in ne smejo dovoliti kršenja tega pravilnika, propozicij ali
pravil IIHF (Knjiga pravil IIHF).
Sodniki ugotovijo enotnost dresov ter ustreznost ostale opreme igralcev, kot je predvideno v
propozicijah ali tem pravilnikom. Igralcem, ki ne izpolnjujejo pravil IIHF in pravil v tem pravilniku,
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 HZS poslati poročilo o igralcih, kaznovanih
s kaznijo igre in disciplinsko kaznijo igre, katerim se istočasno odvzame tekmovalne karton.
59. člen
Sodnikom pripada plačilo po stroškovniku, ki ga sprejme predsedstvo HZS na predlog DSSHL.
60. člen
Tehnični direktor HZS lahko na zahtevo klubov odloči, da na katerikoli tekmi članskega
državnega prvenstva sodijo tudi tuji sodniki. Kot tuji sodniki se razumejo vsi sodniki, ki niso na
listi sodnikov DSSHL in so člani druge organizacije, ki deluje pod okriljem IIHF.
Zahtevo iz prejšnjega odstavka tega člena mora klub nasloviti na predsedstvo HZS najkasneje
10 dni pred začetkom predvidene tekme. Klub, ki zahteva takšno sojenje, mora pokriti stroške
takšnih sodnikov (ali preko DSSHL ali na drugačen način, v kolikor ti sodniki niso del DSSHL).
V.8

Pravice udeležencev
61. člen

Kapetan moštva ima pravico v prekinitvah v času trajanja tekme zahtevati od sodnika, da opravi
identifikacijo posameznega igralca.
62. člen
Igralec, za katerega je potrebna identifikacija, mora v spremstvu sodnikov, v trenutku, kot se zdi
glede na potek igre in okoliščina primera za sodnika primerno, zapustiti igrišče oziroma se
identifikacija lahko ugotavlja pri zapisnikarski mizi s pomočjo tekmovalnega kartona ali
veljavnega osebnega dokumenta. Sodnik mora na tekmi preprečiti zlorabo tega člena.
Če igralec ne pristane na identifikacijo, se šteje, da je nepravilno registriran in da nima pravice
nastopa na tekmi.
63. člen
Vsaka ekipa 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.
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64. člen
Uradni predstavnik kluba ali kapetan ekipe mora ugovor na tekmo najaviti v uradni zapisnik
tekme pred pregledom in podpisom glavnega sodnika. Delegat oziroma glavni sodnik na tekmi
mora v svoje poročilo vpisati, če je katero od moštev najavilo ugovor.
65. člen
Vsaka ekipa za posamezno tekmo odredi vodjo ekipe, ki ima naslednje pravice in dolžnosti:
V.9

da predstavlja klub pred, med in po tekmi,
da preda delegatu seznam igralcev in spremljevalcev ekipe (trener, pomočnik trenerja,
zdravnik, fizioterapevt, tehnični vodja ekipe, vodja ekipe),
da prisostvuje pregledu tekmovalnih izkaznic pred tekmo.
Trenerji
66. člen

Trenersko dolžnost na tekmah opravljajo le trenerji, ki izpolnjujejo pogoje po pravilniku, ki ureja
licenciranje trenerjev, ki ga izda HZS ali drugih pogojih, ki jih določi HZS.
Izpolnjevanje pogojev je pred začetkom tekme dolžan ugotoviti delegat.
Če delegat ugotovi, da trener ne izpolnjuje pogojev, mu ne dovoli voditi ekipe v času tekme niti
ne sme biti v ograjenem delu igrišča in drugih prostorih, v katerih se nahajajo igralci ali drugi
udeleženci tekme pred tekmo ali po njej.
V.10

Registracija tekem in odločanje o rezultatu tekme
67. člen

Tekmo registrira tehnični direktor HZS na osnovi zapisnika tekme in morebitnih ostalih poročil po
tem pravilniku.
Klub domačin oziroma organizator je dolžan nemudoma po končani tekmi, najkasneje pa do
konca dneva po končani tekmi, poslati zapisnik tekme v pisarno HZS. Enako velja tudi za
poročilo delegata oziroma sodnika. Domač klub mora o rezultatu tekme na mednarodnih
tekmovanjih obvestiti pisarno HZS najkasneje v roku 8 dni po končani tekmi, tako, da se v
pisarno HZS posreduje zapisnik tekme. Enako velja tudi za druga turnirska tekmovanja, ki jih
organizirajo (vodijo) klubi sami, pri čemer mora organizator (vodja) takšnega tekmovanja vso
gradivo o turnirju ali tekmi (zapisnike in poročila) posredovati v pisarno HZS najkasneje v roku
osem dni.
Tekma se registrira skladno z doseženim rezultatom, razen v kolikor je bil na tekmo podan
ugovor ali če ni razlogov za drugačno registracijo tekme po uradni dolžnosti s strani tehničnega
direktorja HZS. V kolikor je bil zoper tekmo vložen ugovor se o registraciji tekme odloča pa
dokončni odločitvi o takšnem ugovoru.
Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko tekma nemudoma po doseženem rezultatu objavi v
ustreznih elektronskih in drugih evidencah, ki se nanašajo na Tekmovanje in se lahko o rezultatu
tekme obvesti javnost. V kolikor je bil vložen ugovor, se navedeno zabeleži v takšnih evidencah,
v kolikor je to tehnično mogoče in ustrezno seznani javnost.
68. člen
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Neodigrana tekma se lahko po uradni dolžnosti registrira z rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo v
naslednjih primerih:
Prekinitev tekme
Če je tekma prekinjena po krivdi ene od ekip, se tekma registrira po uradni dolžnosti z
rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo, če le-ta do prekinitve ni dosegla ugodnejšega rezultata.
Če je sodnik prekinil tekmo iz objektivnih razlogov, se odigra nova tekma, če je do prekinitve
prišlo pred potekom polovice igralnega časa, v nasprotnem primeru pa obvelja dosežen rezultat
ob prekinitvi kot končni rezultat. Omenjeno pravilo se uporablja v vseh primerih, ko za prekinitev
tekme ni kriva nobena ekipa ali ko sta za prekinitev krivi v enaki meri obe ekipi.
Neodigrana tekma
Če ekipa na tekmo ni prišla iz neupravičenih razlogov (pri čemer se za upravičene razloge
štejejo razlogi, kot so določeni za prestavitev tekme), se tekmo registrira z rezultatom 5:0 za
nasprotno ekipo. Podobno velja tudi v primeru, če tekma ni bila odigrana po izključni krivdi ene
izmed ekip.
Gostujočo ekipo je domača ekipa dolžna čakati 15 minut na ledu. 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 označijo
konec tekme, izjemoma pa lahko sodnik počaka tudi dlje, če iz okoliščin izhaja, da je zamuda
opravičena in da bo gostujoča ekipa prišla. Pri tem mora sodnik paziti na to, da se tekma
pravočasna konča, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera (npr. gledalci, nočni termin,
zasedenost igrišča in podobno).
Če organizator tekme iz neopravičenih razlogov ni pripravil ustreznega igrišča, tako, da se
tekma ne more začeti, se neodigrana tekma registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 5:0 za
nasprotno ekipo. Če so razlogi za neodigranje tekme upravičeni, se tekma ponovno delegira.
Prepoved igranja (»Suspenz«)
Ekipa ne more nastopiti, če ji je bila izrečena prepoved igranja (»suspenz«). Vse tekme, ki bi
morale biti odigrane v času izrečene prepovedi igranja (»suspenz«) se po uradni dolžnosti
registrirajo z rezultatom 5:0 v korist nasprotne ekipe.
69. člen
V kolikor so klubu, ki bi lahko odigral tekmo na razpisan termin, pa se tekma ni odigrala zaradi:
i)

prepozne najave višje sile ali zaradi nepredvidljivosti višje sile ali zaradi drugih
upravičenih razlogov prestavitve tekme (v kolikor se tekma preloži 72 ur pred
terminom ali drugi klub v omenjenem roku najavi upravičene razloge za prestavitev
tekme se ta člen ne uporablja), ali

ii)

če druga ekipa na tekmo ni prišla iz neupravičenih razlogov, ali

iii)

obstajajo razlogi, da se je tekma, po tem, ko je bila odigrana, po uradni dolžnosti ali
na ugovor oškodovanega kluba registrirala z rezultatom 5:0 v korist kluba, ali

iv)

v drugih primerih, ko se tekma ni odigrala iz razlogov, ki niso v sferi tega kluba in je
mogoče odgovornost pripisati drugemu klubu,
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že nastala škoda v obliki stroškov tekme (npr. plačilo sodnika, plačilo avtobusa, plačilo
organizacije in podobni primeri), mu mora drugi klub, pri katerem so nastali razlogi za
neodigranje tekme, povrniti dokumentirane in izkazane stroške.
O višini povračila stroškov, pri čemer višina stroškov po tem členu ne sme presegati 1.000 EUR,
kar pa ne vpliva na odškodninsko odgovornost drugega kluba po civilnem pravu, ob smiselni
uporabi določb Disciplinskega pravilnika HZS, odloči tehnični direktor HZS.
Ta člen se smiselno uporablja tudi za stroške sodnikov, v kolikor sodniki že niso bili plačani s
strani drugega kluba. Ta člen se smiselno uporablja tudi v primeru, če so sodniki odgovorni za
preložitev tekme ali za ponovno igranje tekme, pri čemer je v takšnem primeru ob smiselni
uporabi tega člena dolžna DSSHL povrniti stroške obema kluboma, vsakemu največ do višine
1.000 EUR.
Če klub ne izpolni zapadlih in dokončno priznanih finančnih obveznosti do drugega kluba po tem
členu se lahko klub kaznuje tudi s prepovedjo igranja (»Suspenz«), ki lahko velja v vseh
kategorijah Tekmovanja v katerih nastopa klub.
VI.

UGOVORNI IN DISCIPLINSKI POSTOPEK
70. člen

Ugovorni postopek
Vsak klub, ki je oškodovan z rezultatom tekme (v nadaljnjem besedilu: oškodovani klub) lahko
poda ugovor na tekmo. Ugovorni postopek je hiter in namenjen izključno ugotovitvi pravilnega
rezultata tekme.
Ugovor na tekmo je potrebno nasloviti na tehničnega direktorja HZS najkasneje do konca
naslednjega dne po odigrani tekmi.
O ugovoru odloča tehnični direktor HZS. Zoper odločitev tehničnega direktorja HZS je možna
pritožba na Pritožbeni senat HZS.
71. člen
Za ugovorni postopek se smiselno uporabljajo določbe Disciplinskega pravilnika HZS.
Ne glede na določbe Disciplinskega pravilnika za ugovorni postopek veljajo naslednja pravila:
-

Če je ugovor nerazumljiv in ne vsebuje vsega, kar je potrebno za obravnavanje, lahko
tehnični direktor HZS pozove odškodovani klub, da ugovor dopolni do konca naslednjega
dne od prejema poziva. Tehnični direktor HZS glede na okoliščine primera ocenjuje
posledice, ki zadenejo klub, v kolikor na zapisnik ni napovedal ugovora, pri čemer takšna
pomanjkljivost praviloma na vpliva na dopustnost ugovora.

-

Popolni ugovor se vroča nasprotnemu klubu, kateri lahko odgovori na ugovor do konca
naslednjega dne od prejema ugovora.

-

Tehnični direktor mora o ugovoru odločiti v roku treh dni od prejema popolnega ugovora.
V kolikor tehnični direktor HZS v omenjenem roku ne odloči, se šteje, da je bil ugovor
zavrnjen, oškodovani klub pa ima pravico vložiti pritožbo na Pritožbeni senat HZS, kot,
če bi bil ugovor zavrnjen.

-

V primeru snemanja, ki je skladno s tem pravilnikom, lahko strokovna komisija pri
pregledu posnetka, po pritožbi oškodovanega kluba, naknadno presoja kazen, tj.
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o
o
o

poveča ali zmanjša kazen ali izniči že izrečeno kazen oziroma kakorkoli drugače
kaznuje. Strokovna komisija za potrebe tega člena je sestavljena iz:
predsednika DSSHL;
generalnega sekretarja HZS;
tehničnega direktorja HZS.

Za pritožbo se smiselno uporabljajo določbe ugovornega postopka
Zoper odločitev tehničnega direktorja HZS je možna pritožba v roku tri dni od prejema odločitve.
Pritožbeni senat HZS mora o pritožbi odločiti v roku osem dni. Pritožbeni senat HZS lahko
pritožbo zavrže, zavrne ali ugodi (tako, da zadevo vrne v ponovno odločanje, ali pa, da sam
odloči o zadevi). V kolikor Pritožbeni senat HZS v omenjenem roku ne odloči, se šteje, da je bila
pritožba zavrnjena.
72. člen
Ugovoru se lahko ugodi na način, da se tekmo registrira z rezultatom 5:0 v korist ekipe, ki je bila
nasprotnik ekipi, ki je kriva za enega od naslednjih prekrškov, če ni dosegla ugodnejšega
rezultata:
-

če je nastopila z igralcem, ki ni imel pravice do nastopa (vključno s prepovedjo igranja)
ali iz kakršnihkoli razlogov ne bi smel nastopati na tekmi (vključno z neopravljenim
zdravniškim pregledom, v kolikor je le-ta obvezen) ali če je nastopila s prevelikim
številom tujih ali domačih igralcev ali če je kako drugače prekršila pravila nastopanja
igralcev,

-

če je nastopila na tekmi v času, ko je bila suspendirana (prepoved igranja) ali je bila
odvzeta licenca,

-

če je kot gostitelj nastopila na neustreznem igrišču in bi to lahko bistveno vplivalo na
potek tekme,

-

v vseh drugih primerih, kot določa ta pravilnik.

V kolikor se v primerih iz prejšnjega odstavka izkaže, da je nasprotna ekipa vedela za prekršek
pred začetkom ali med tekmo in bi lahko, s pravilnim postopanjem, preprečila takšen prekršek (v
kolikor bi bilo takšen prekršek mogoče preprečiti), se šteje, da sta za prekršek kriva oba kluba in
se tekma registrira z doseženim rezultatom. Položaje navedene v prejšnjem odstavku lahko pri
registraciji tekme tehnični direktor HZS uporabi tudi po uradni dolžnosti.
73. člen
Ugovoru se lahko ugodi tudi na način, da se tekma ponovno odigra, v kolikor se ugotovi:
-

da je sodnik bistveno kršil pravila igre (Knjiga pravil IIHF in tega pravilnika), kar pomeni,
da sodnik ni uporabil ali je nepravilno uporabil kakšen predpis glede pravila hokejske
igre, pa bi to lahko bistveno vplivalo na izid tekme, pri čemer pri odločitvi, ki temelji na
sodnikovi prosti presoji, ni mogoče govoriti o bistveni kršitvi pravil igre,

-

v kolikor je sodil sodnik, ki po tem pravilniku ne bi smel soditi,

-

izjemoma tudi v drugih primerih, kjer je prišlo do bistvenih kršitev pravil hokejske igre in
bi to lahko vplivalo na izid tekme.
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Ne glede na ugovorni postopek, ki je namenjen ugotovitvi pravilnega rezultata tekme, se lahko
vzporedno ali hkrati uvede tudi disciplinski postopek, ki poteka skladno z Disciplinskim
pravilnikom HZS.
Ugovorni postopek se lahko za posamezna Tekmovanja s propozicijami tudi izključi.
74. člen
Disciplinski postopek
Za vsak prekršek po tem pravilniku (zlasti zoper klub in odgovorne osebe, igralce, trenerje,
sodnike, delegate in ostale osebe, v kolikor to omogočajo predpisi HZS) se lahko uvede
disciplinski postopek po Disciplinskem pravilniku HZS. V takšnem primeru se v celoti uporabljajo
določbe Disciplinskega pravilnika HZS, pri čemer o disciplinskih prekrških, ki se nanašajo na
tekmovalni del tega pravilnika (V. poglavje tega pravilnika) odloča na prvi stopnji tehnični direktor
HZS.
Klubom se lahko skladno s tem pravilnikom v disciplinskem postopku izreče tudi kazen
»prepoved igranja« (»suspenz«), pri čemer se kot prekršek kluba v vsakem primeru šteje tudi
odvzem licence ali kršenje pravic iz naslova licence po tem pravilniku.
VII.

DENARNE OBVEZE
75. člen

Vsi klubi nosijo stroške Tekmovanje sami. Dobiček od posamične tekme ostane Organizatorju
tekme.
76. člen
Ne glede na ostale določbe tega pravilnika in pravila licence, lahko tehnični direktor HZS, po
predhodnem osem dnevnem opominu, klubu izreče prepoved igranja (»suspenz«) v kolikor klub
ne izpolnjuje finančnih obvez do HZS, ki so večje od 1.000 EUR. V takšnem primeru se smiselno
uporabljajo določbe Disciplinskega pravilnika HZS, pri čemer pa pritožba v takšnem primeru ne
zadrži izvršitve.
77. 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 (kar
vključuje tudi članska pokalna
tekmovanja)
b) Mladinci in članice
- za Državno prvenstvo
c) Kadeti
- za Državno prvenstvo
d) Dečki
- za Državno prvenstvo
e) Mlajši dečki
- za Državno prvenstvo

8 točk

5 točk
5 točk
5 točk
5 točk

Klub, ki je v tekmovalni sezoni v isti kategoriji Tekmovanja skladno s tem pravilnikom prijavil več
kot eno ekipo, je dolžan plačati za prvo ekipo obveznost, kot je določena v tabeli iz prejšnjega
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odstavka, za vsako nadaljnjo ekipo pa polovično obveznost, kot je določena v prej omenjeni
tabeli.
Klubi so poleg finančnih obveznosti navedenih zgoraj, dolžni HZS plačati še administrativne
prestopne takse, ki jih določa Registracijski pravilnik HZS.
Roke plačil določajo propozicije za vsako sezono posebej.
Vrednost točke določi Predsedstvo HZS pred začetkom tekmovalne sezone.
VIII.

ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJ
78. člen

Vsak klub, ki nastopa v Tekmovanjih, je dolžan voditi evidenco o vseh svojih igralcih, ne glede
na nivo Tekmovanja (tudi za U-8 in mlajše). Ne glede na ostale določbe tega pravilnika je za
potrebe različnih analiz, pripravo sistemskih sprememb tekmovalnega sistema, za načrtovanje in
izvajanje različnih ukrepov v hokeju (npr. preventivnih zdravstvenih in drugih podobnih ukrepov
za lažje tekmovanje) in za nadzor nad kakovostnim izvajanjem hokeja, vsak klub na svoje
stroške dolžan HZS posredovati vse podatke o igralci (vključno z zdravniško dokumentacijo) in
druge podatke, ki jih razumno zahteva HZS. HZS je dolžna te podatke hraniti in obdelovati
skladno z vsakokrat opredeljenim namenom in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.
IX.

HOKEJSKA AKADEMIJA
79. člen

V tem pravilniku »Hokejska akademija« pomeni: dolgoročni program, ki ga izvaja nosilec
licence za izvajanje hokejske akademije, podeljene skladno s tem pravilnikom, ki na celovit in
sistematičen način izboljšuje pogoje za razvoj hokejske panoge, zlasti na področju mladinskih
selekcij, vse na način, da združuje potrebe hokejistov z različnimi komplementarnimi področji
(npr. izobraževanje, športna medicina, prehrana in podobno) in na takšen način hokejistom
omogoča celostni razvoj, kar, po potrebi, vključuje tudi združevanje hokejistov, trenerjev in
drugih strokovnjakov iz različnih držav.
Predsedstvo HZS lahko, ob soglasju strokovnega sveta HZS, domačim klubom podeli licenco za
izvajanje hokejske akademije (v nadaljnjem besedilu: »Licenca za izvajanje hokejske
akademije«).
Licenca za izvajanje hokejske akademije se izda na predlog upravičenca za eno ali več
tekmovalnih sezon. Vloga za Licenco za izvajanje hokejske akademije mora vsebovati, zlasti:
- cilje in mladinsko razvojno programa,
- organizacijo programa in statusno strukturo prosilca,
- strokovno, zdravstveno in administrativno osebje in zahtevano minimalno
usposobljenost,
- razpoložljivo infrastrukturo za potrebe treningov in tekmovanj,
- finančna sredstva (razpoložljivi proračun),
- strokovne programe dela za različne starostne kategorije,
- izobraževalne programe in način združevanja z drugimi komplementarnimi področji,
- medicinsko podporo igralcem,
- pregled in postopek povratnih informacij za vrednotenje rezultatov in doseganje po
stavljenih ciljev,
- veljavnost programa (3 do 7 let).
Vlogi za Licenco za izvajanje hokejske akademije mora biti predloženo tudi dokazilo o plačani
taksi za obravnavo omenjene licence, ki znaša 250,00 EUR. Omenjena taksa se ne povrne.
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Upravičenec mora prošnjo za licenco podati najkasneje 60 dni pred pričetkom tekmovalne
sezone. Licenca za izvajanje hokejske akademije se ne more izdati za tekmovalno sezono, v
kateri je bila podana prošnja za izdajo takšne licence.
Po prejemu prošnje upravičenca za izdajo licence, generalni sekretar HZS pregleda prošnjo in
opravi razgovor z upravičencem. Na razgovoru generalni sekretar HZS in upravičenec izmenjata
stališča o namenu in cilju programa hokejske akademije in drugih okoliščinah izvajanja
programa hokejske akademije. Generalni sekretar HZS in upravičenec skupaj določita pogoje in
vsebino Licence za izvajanje hokejske akademije (vključno s pogoji za odvzem takšne licence).
Vsebina Licence za izvajanje hokejske akademije se predloži strokovnemu svetu HZS. Po
odobritvi strokovnega sveta HZS, o izdaji Licence za izvajanje hokejske akademije odloči
predsedstvo HZS, na podlagi pisnega poročila strokovnega sveta HZS.
Za izdajo Licence za izvajanje hokejske akademije se smiselno uporabljajo določila tega
pravilnika glede postopka za izdajo licence (IV.2 poglavje). Predsedstvo HZS lahko v povezavi z
Licenco za izvajanje hokejske akademije določi dodatne kriterije.
IX.

KONČNA DOLOČILA
79. člen

Vsa pisanja po tem pravilniku se lahko posredujejo po pošti, faksu, e-pošti ali na drug zanesljiv
način. Šteje se, v kolikor ni izkazan zgodnejši prejem (npr. potrdilo o prejemu na elektronski
pošti ali osebna vročitev), da je bilo pisanje vročeno naslednji dan po tem, ko je bilo pisanje
poslano priporočeno po pošti na naslov kluba, kot je naveden v registru ali pa na uradno faks
številko ali uradni naslov e-pošte.
Glede postopka odločanja po tem pravilniku se, razen v kolikor ni drugače določeno v tem
pravilniku, smiselno uporabljajo postopkovne določbe Disciplinskega pravilnika HZS.
80. člen
Spremenjen Pravilnik o tekmovanju hokeja na ledu, kot ga je sprejelo predsedstvo HZS na svoji
178.seji prične veljati z dnem 28.8.2020.
S pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik o tekmovanju z dne
19.10.2015, spremenjen dne 1.5.2017.
81. člen
Za interpretacijo tega pravilnika je pristojno Predsedstvo HZS.
V obdobju ene tekmovalne sezone od začetka veljave tega pravilnika lahko predsedstvo HZS na
predlog strokovnega sveta HZS začasno omeji izvajanja posameznih določb tega pravilnika, v
kolikor bi izvajanje določb resno ogrozilo interese hokeja.
Predsednik Hokejske zveze Slovenije
Matjaž Rakovec
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Priloga 1:

KRITERIJI ZA LICENCO

A) ŠPORTNI KRITERIJI
OPIS KRITERIJA
Razvojni mladinski program
Prosilec za licenco mora imeti (sam ali s partnerskim klubom) mladinski razvojni program v pisni
obliki, ki ga odobri strokovni svet HZS.
Mladinski program mora opredeljevati najmanj naslednje:
- cilje in mladinsko razvojno filozofijo,
- organizacijo mladinskega sektorja,
- strokovno, zdravstveno in administrativno osebje in zahtevano minimalno
usposobljenost,
- razpoložljivo infrastrukturo za potrebe treningov in tekmovanj mladinskega sektorja,
- finančna sredstva (razpoložljivi proračun),
- strokovne programe dela za različne starostne kategorije,
- izobraževalne programe,
- medicinsko podporo igralcem mlajših starostnih kategorij, vključno z zdravniškimi
pregledi,
- pregled in postopek povratnih informacij za vrednotenje rezultatov in doseganje
postavljenih ciljev,
- veljavnost programa (3 do 7 let).
Prosilec za licenco mora v mladinskem razvojnem programu opredeliti svojo
zavezanost in podporo obveznemu in dopolnilnemu šolskemu izobraževanju svoji
mladih igralcev:
- prosilec za licenco mora vsem igralcem mlajših kategorij omogočati izobraževanje
v okviru šolskega sistema v skladu z veljavno zakonodajo,
- prosilec za licenco ne sme nobenemu igralcu preprečevati nadaljevanje
nehokejskega izobraževanja.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
/
Oznaka B
/
Oznaka C
Vse kategorije.
OPIS KRITERIJA
Zdravstveno varstvo
Prosilec za licenco mora skrbeti za zdravstveno varstvo vseh registriranih igralcev z
rednimi zdravniškimi pregledi, voditi športne zdravstvene kartone za vse registrirane igralce.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
Vse kategorije.
Oznaka B
/
Oznaka C
/
OPIS KRITERIJA
Pisna pogodba
Prosilec za licenco mora imeti pisno pogodbo s svojimi igralci, skladno z določbami
Registracijskega pravilnika HZS.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
/
Oznaka B
Vse kategorije.
Oznaka C
/
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OPIS KRITERIJA
Izobraževanje
Prosilec za licenco mora zagotavljati udeležbo svojega strokovnega osebja in igralskega kadra
na vseh izobraževanjih, kot jih razpisuje in nanj napotuje HZS.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
/
Oznaka B
Vse kategorije.
Oznaka C
/
B) INFRASTRUKTURNI KRITERIJI
OPIS KRITERIJA
Prosilec za licenco mora imeti na voljo ustrezne objekte za treniranje in tekmovanje (kot to
določa ta pravilnik) v trajanju celotne sezone, ki se licencira.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
Vse kategorije
Oznaka B
/
Oznaka C
/
C) KADROVSKI IN ADMINISTRATIVNI KRITERIJI
OPIS KRITERIJA
Glavni trener
Prosilec za licenco mora imenovati glavnega trenerja, ki izpolnjuje pogoje po tem pravilniku in
ima ustrezno licenco za vse kategorije v katerih nastopa.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
Vse kategorije.
Oznaka B
/
Oznaka C
/
OPIS KRITERIJA
Klubski zdravnik
Prosilec za licenco mora imenovati vsaj enega zdravnika, ki je nosilec preventivne in kurativne
zdravstvene oskrbe, svetovanja in preprečevanja jemanja nedovoljenih poživil.
Zdravnik mora, v sodelovanju z drugim klubskim zdravstvenim osebjem, zagotavljati
zdravstveno oskrbo za vse ekipe prosilca za licenco. Zdravnik mora imeti veljavno zdravniško
licenco Slovenske zdravniške zbornice.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
/
Oznaka B
Vse kategorije.
Oznaka C
/
OPIS KRITERIJA
Odgovorna oseba
Prosilec za licenco mora imeti vsaj ene odgovorno osebo (npr. generalni sekretar in podobno),
ki je odgovorna za vodenje in operativno poslovanje kluba.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
/
Oznaka B
Vse kategorije.
Oznaka C
/
D) PRAVNI KRITERIJI
OPIS KRITERIJA
Prosilec za licenco mora predložiti izjavo, v kateri se obveže in potrjuje:
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-

da bo spoštoval statute, pravilnike, direktive in odločitve HZS,
sodeloval izključno v tekmovanjih, kot je to skladno s tem pravilnikom,
z vso potrebno licenčno dokumentacijo v določenih rokih pisno obvestiti podeljevalca
licence o vsaki spremembi izpolnjevanja kriterijev, ki se je zgodila po predložitvi
licenčne dokumentacije,
da bo spoštoval določila tega pravilnika in zaveze iz licence,
da so vsi predloženi dokumenti popolni in točni,
da pooblašča pristojne organe HZS za vpogled oziroma pridobitev dokumentov in
informacij pri pristojnih zasebnih in javnih organih,
kopijo veljavnega statuta,
izpis iz javnega registra (za tuj klub).

OZNAKA
Oznaka A
Oznaka B
Oznaka C

KATEGORIJA
Vse kategorije (izjeme se lahko določijo v propozicijah ali razpisu).
/
/

E) FINANČNI KRITERIJI
OPIS KRITERIJA
Brez obveznosti do igralcev
Prosilec za licenco mora dokazati, da nima nobenih zapadlih obveznosti do igralcev ali
zaposlenih, vključno z eventualnimi obveznostmi za socialne prispevke, davke in druge dajatve,
ki se nanašajo na preteklo tekmovalno sezono.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
Vse kategorije
Oznaka B
/
Oznaka C
/
OPIS KRITERIJA
Brez obveznosti do ostalih klubov oziroma sodnikov
Prosilec za licenco mora dokazati, da na dan prošnje nima neporavnanih obveznosti do drugih
klubov in DSSHL, z izjemo obveznosti, ki še niso zapadle ali če je očitno, da so obveznosti
podvržene utemeljenemu sporu, ki je predložen pristojnemu organu.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
/
Oznaka B
Vse kategorije.
Oznaka C
/
OPIS KRITERIJA
Pisna predstavitev pred odločitvijo o licenci
Prosilec za licenco mora pripraviti pisno predstavitev. Prosilec za licenco mora predstaviti
finančnih načrt za licenčno sezono, iz katerega mora biti realno razvidno, da bo lahko prosilec
izpolnil vse svoje finančne obveznosti, ki se nanašajo na licenčno sezono.
OZNAKA
KATEGORIJA
Oznaka A
Kategorija članov.
Oznaka B
/
Oznaka C
Ostale kategorije.
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