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Novosti ukrepanja ob neprimernem obnašanju 

v sezoni 2013 - 2014  

 



Razlogi za spremembe 
 

Zaradi česa so opredeljene spremembe: 

Igralci in ekipe so preveč podcenjevalno sprejemali  
‘’blag’’ način dosedanjega ukrepanja. 

Sodniki so se težko odločali pokazati kartone. 

Nov načina ukrepanja je konkretnejši in jasnejši. 

 



Kaj je novega ?  
Ustno opozorilo: 

Ustno opozorilo izrečeno posamezniku velja za celo ekipo. 

Izrečeno je lahko samo enkrat na tekmi. 

 



Kaj je novega ? 
 
Rumeni karton 

Rumeni karton pokaže prvi sodnik posamezniku, ki se kljub ustnemu 
opozorilu neprimerno obnaša. 

Čeprav je ukrep izrečen posamezniku, velja za celo ekipo.  

Je javno opozorilo brez drugih posledic, vpiše se v zapisnik. 

Dodeljenemu rumenemu kartonu ekipi sledi samo še ukrep kazni. 

 



Kaj je novega ? 
 
Rdeči karton 

Posledica dodeljenega rdečega kartona je: točka in servis za nasprotno 
ekipo. 



Kaj je novega ? 
 
Rumeni + rdeči karton (v eni roki) 

Igralec, ki je kaznovan z rumenim in rdečim kartonom v eni roki je 
izključen za niz, brez drugih posledic. 

Dodeljuje se za prvo žaljivo obnašanje, ali za drugo nevljudno obnašanje 
(če igralec kljub dodeljenemu rdečemu kartonu nadaljuje z nevljudnim 
obnašanjem). 



Kaj je novega ? 
 
Rumeni + rdeči karton (ločeno, v vsaki roki) 

Po novih pravilih ta ukrep pomeni  odstranitev (diskvalifikacija) 
igralca do konca tekme, brez drugih posledic. 

Dodeljuje se za drugo žaljivo obnašanje (po izrečenem ukrepu 
‘’rumeni+rdeči’’); za tretje nevljudno obnašanje in za prvi fizični 
napad, namero napada ali pretnjo napada 

 



Opredelitev obnašanja 
 

NEVLJUDNO OBNAŠANJE je v nasprotju z oliko ali 
moralnimi načeli 

 

ŽALJIVO OBNAŠANJE so kletvice oziroma žaljive 
besede ali kretnje, ki izražajo omalovaževanje 

 

NAPADALNO OBNAŠANJE je fizični napad ali 
poskus napada 

 



Postopek 
 
Manjši prekrški 

Ob manjših kršitvah pravil obnašanja sodnik ne ukrepa. 
Dolžnost prvega sodnika je preprečiti neprimerno 
obnašanje do nivoja ukrepanja. To opravi na dveh 
stopnjah: 

1.  stopnja: USTNO OPOZORILO preko kapetana v igri ali 

2.  stopnja: dodelitev RUMENEGA KARTONA za člana 
ekipe. Opozorilo je znak, da je član ekipe (s tem tudi 
ekipa) dosegel stopnjo za ukrepanje na tej tekmi.           
2. stopnja opozorila nima nobenih posledic, razen vpisa 
v zapisnik.  

 



Zaključek 
 
Ponovimo 

Ukrep: opozorilo – brez posledic. Dve možnosti:            
1. stopnja: ustni opozorilo,                                                     
2. stopnja: rumeni karton. 

Ukrep: kazen – točke in servisa za nasprotnika. 
Sodniški znak: rdeči karton. 

Ukrep: izključitev  igralca  (ali člana ekipe) do konca 
niza, brez drugih posledic. Sodniški znak: rumeni + 
rdeči karton (v eni roki). 

Ukrep: Odstranitev (diskvalifikacija) igralca  (ali člana 
ekipe) do konca tekme, brez drugih posledic. Sodniški 
znak: rumeni + rdeči karton (v dveh rokah). 

Vse ukrepe, ki jih podkrepimo s kartoni vpišemo v 
zapisnik. 

 



LESTVICA UKREPOV  

ZA NEPRIMERNO OBNAŠANJE IN ZAVLAČEVANJE 

 

2013 - 2016   



kategorija kdaj ? kdo ?  ukrep karton posledice 

manjši 

prekrški 
prvič kdorkoli 

opozorilo, 1 x 

na tekmi 
rumen 

vpis posamezniku, velja 

za ekipo – brez posledic 

nevljudno 

obnašanje 

prvič kdorkoli kazen rdeč 
točka in servis za 

nasprotnika 

drugič isti igralec izključitev 
rdeč + rumen 

skupaj 

sedi do konca niza v 

prostoru za kaznovane 

tretjič isti igralec 
odstranitev,  

diskvalifikacija 

rdeč + rumen 

ločeno 

zapusti igralno površino 

do konca tekme 

žaljivo 

obnašanje 

prvič kdorkoli izključitev 
rdeč + rumen 

skupaj 

sedi do konca niza v 

prostoru za kaznovane 

drugič isti igralec 
odstranitev,  

diskvalifikacija 

rdeč + rumen 

ločeno 

zapusti igralno površino 

do konca tekme 

napadalno 

obnašanje 
prvič kdorkoli 

odstranitev, 

diskvalifikacija 

rdeč + rumen 

ločeno 

zapusti igralno površino 

do konca tekme 

zavlačevanje 

 - za ekipo 

prvič kdorkoli 
opozorilo,  

1 x na tekmi 

znak 26,       

rumen karton 

vpis v zapisnik,   

brez posledic 

naslednjič kdorkoli kazen 
znak 26,    

rdeč karton 

točka in servis za 

nasprotnika 



HVALA 

  

  

  
  

  

V P R A Š A N J A  ? 


