
PRAVILNIK
SODN6 KE KOMISIJ E ZAU METNOSTNO KOTALKANJE

IN HITROSTNO ROLANJE
zvEzE KoTALKARSKIH Spo nrov s LovE N tJ E

r. sproSrun ooroOu*

Clen t

Sodni5ka komisija za kotalkanje in rolanje (v nadaljnjem besedilu Komisija) Zveze kotalkarskih Sportov Slovenije
(ZKSS)je ena od komisij, ki deluje na osnovi Pravil ZKSS, tega pravilnika in Pravil Mednarodnih kotalkarskih
zvez GERS in FIRS' 

ebn 2

V Komisiji so registrirani vsi-izpra5ani sodniki na podrodju Republike Slovenije, ki delujejo na osnovi Pravil in
ostalih normativnih aktov ZKSS.

ebn 3

Sodnik kotalkanja oziroma rolania je lahko vsak, ki:
- je drZavljan Republike Slovenije,
- je dopolnil '18 let starosti,
- je amater na podrodju kotalkarskih Sportov,
- je uspe5no opravil izpitzasodnika,
- se primerno vede,

- niv kazenskem postopku Sportnih organizacij,
- 
. 

je aktivno tekmovalv kotalkarskem Sportu vsaj tri sezone.

lzjemoma lahko Komisija na osnovi opravljenega izpita imenuje za sodnika osebo, ki prihaja iz vrst
reamateriziranih henerjev ali inStruktorjev kotalkanja, rolanja oziroma sorodnih Sportov in ni aktjvno tekrnovala, de
s pridobljenim nivojem znanjazagotavlja, da bodo izpolnjene vse zahteve tega pravilnika in Pravil CERS oziroma
FIRS.

lzpraian sodnik ne more aktivno sodelovati, de:

- se ukvarja s Senerskim delom,

- na tekmovanju nastopa njegov oZjisorodnik.

Cten 4

Vsa tekrnovanja na podrodju Republike Slovenije, razen klubskih, lahko vodijo in sod'rjo le izpra5ani sodniki. Svoje
delo morajo opravljativ skladu s tem pravilnikom in PraviliCERS oziroma FIRS.

Klubska tekma je tekma, ki jo organilra klub samo za svoje tekmovalce, Na tak5ni tekmi lahko sodijo klubski
sodniki.

ebn 5

Sodniki umetnostnega kotalkanja so lahko:
1. Mednarodnisodnik: - vrhovnisodniki FIRS oz. CERS,

- toCkovnimdnikiFIRS oz. CERS,
- vrhovnisodniki za mednarodna tekmovanja,
- todkovni sodniki za mednarodna tekmovanja,
- dastnisodniki
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2. DrZavni sodniki: - vrhovni
- todkovni

3. Klubski sodniki

Sodnikiza hihostno rolanje so:
1. Mednarodnisodniki: - mednarodniglavnisodniki FIRS oz. CERS

- mednarodnisodnikiFIRS oz. CERS
- rnednarodni pornoZni sodniki FIRS oz. CERS
- mednarodni honorarni sodniki

2.DrZavnisodniki: - glavnisodniki
- pomoZnisodniki
- sodnikipripravniki

3. Klubskisodniki

elen 6

lmenovanje in napredovanje sodnikov se izvr5i na osnovi pismeno izraZene Zelje sodnika ali kandidata na osnovi

tega pravilnika ter pravil FIRS oz. CERS.

ebn 7

Mednarodne sodnike predlaga ZKSS CERS-u oziroma FIRS-u. Pro5njo za imenovanje posreduje predsedsfuo

ZKSS na osnovipredloga sekretariata sodni5ke komisije.

Clen 8

Za mednarodnega todkovnega sodnika je lahko predlagan vsak drZarrni sodnik, ki je uspe5no bodil vsaj na Stirih

tekmovanjih, od katerih sta bili vsaj dve na drZavnem mladinskem ali 6lanskem nivoju v obdobju zadnlih 24

mesecev. S tem, da opravi izpit za mednarodnega sodnika po pravilniku CERS oz. FIRS,

Za mednarodnega sodnika v rolanju je lahko predlagan vsak drZavni sodnik, kije vsaj Ze dve leti glavni sodnik in
je uspesno sodilvsaj na Stirih tekmovanjih, od katerih sta bilivsaj dve na drZavnem mladinskem alidlanskem

nivoju v obdobju zadnjih 24 mesecev. S tem, da opravi izpit za mednarodnega sodnika po pravilniku CERS oz.

FIRS.

DrZavni todkolni sodnik je tisti, ki je uspe5no opravil izpitza drZavnega sodnika in je uspe5no sodil najmanj 4

tekmovanja v obdobju zadnjih 24 mesecev, ki so obsegala vse discipline in so bila najmanj na medklubskem

nivoju.

Klubski sodnik je lahko vsak, ki ustreza zahtevam tega Clena 3 tega pravilnika.

Sodnik pripravnik v rolanju je vsak kandidat za drZavnega sodnika, kije 2e uspe5no opravil teoretidni del

sodni5kega izpita.

ebn g

Vrhovni oz. glavni sodnik tekmovanja je lahko vsak drZavni sodnik, ki je uspe5no sodil kot sodnik vsaj dve

tekmovanjiv zadnjih 24 mesecih,

ebn 1o

Naziv sodnika preneha:
- s starostno mejo navedeno v Pravilnikih FIRS oz. CERS,

- 6e se sodnik pisno odpove nazivu,

- de sodnik izgubidrZavljanske pravice,
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- de sodnika obsodi redno sodisde na zaporno kazen zanajmanj 6 mesecev,- z disciplinsko kaznijo.

II. ORGANIZIRANOST KOMISIJE IN DOLZNOSTI:

elen 11

Komisija ima woj Sekretarial ki ga estavljajo aktivni sodniki:
- predsednik, kije dlan predsedstva ZKSS po tunkciji oz. predsednik SK ZKSS
- Sest (6)ilanov, trije predstavnikikotalkanja in trije predstavniki rolanja, katere volijo vsi aktivni sodniki v

Komisiji za mandatno obdobje med dvema volilnima skup5dinama ZKSS.
Vseh sedem dlanov Sekretariata dniSke komisije (v nadaljevanju Sekretariat) mora imeti naziv najmanj sodnika
zadriaunatekmovanja. Sestanejo naj se vsaj2- krat letno.

ebn fl
Sekretariat izdaja do 15. januarja tekocega leta Spisek sodnikov, ki velja 1 leto.
Spisek vkljuduje vse sodnike z njihovim naslovom in telefonsko Stevilko, ki bodo v tem letu aktivno sodili in
izpolnjujejo vse zahteve tega pravilnika in Pravil CERS oz. FIRS.
V Spisek se avtomatidno wrstijo vsi aktivni sodnikis predhodnega Spiska, ki niso kaznovaniz izbrisom z liste
sodnikov in ostali izpra5ani sodniki na osnovi njihove pisne pro5nje, ki vkljuduje tudi objektivno dokazljivo izjavo o
amaterizmu.

Sodniki, ki niso na Spisku za tekoie leto, nimajo pravice soditi na tekmovanjih, ki so na viSjem nivoju kot klubsko
tekmovanje.

Olen 13

Komisija izda vsakemu sodniku legitimacijo in vodi kartoteko sodnikov, v kateri ima vsak sodnik svoj karton z
vsemi opravljenimi sodniSkimi aktivnostrni.

Clen 14

DolinostiKomisije so:
- da sodeluje v ZKSS v smislu pozitivnega razvoja kotalkarskih Sportov in opravlja vse naloge, ki iz tega

sledijo,

- da organizira praktidne in teorelidne seminarje za sodnike po potrebi, najmanj pa enkrat na dve leti,
- da skrbi za napredek sodnikov in organizira pre'rerjanje zizpilza klubske sodnike in drZavne sodnike,
- da po5ilja sodnike - kandidate za mednarodna tekmovanja na obvezne seminarje CERS-a oz, FIRS-a in

izpite,

- da wetuje in daje navodila za uporabo pravil pri organiziranju tekmovanj,
- da posreduje svoje mi5ljenje o protestih in pritoZbah ter njihovih vsebinah o sojenju, kijih prejme vrhovni

oz.glavni sodnik na tekmovanjih,

- da obravnava sojenje posamemih sodnikov na osnovi porocil vrhovnega oz. glavnega sodnika s tekmovanj
in, da pohvali oz. kaznuje sodnike v smislu disciplinskih ukrepov tega pravilnika,

- da pripravlja strokovna staliSda in obrazloZitve pravil kotalkarskih Sportov,
- da obve5da vse sodnike o spremembah in dopolnilih pravil kotalkarskih Sportov,
- da odgovarja za svoje delo predsedstvu oz. skup56ini ZKSS.

‖|.PREVERJANJEIN DOLZNOS丁 ISODNIKOV

Clen 15

レがtZa drねvne sod面 ke se razpisuie enkrat Юho z rokom pttave nttkasntte d0 15,septembra teko蜘 aねta.

Komisla mOra kanddab pbnoobveslil oレ がhh rOtth,
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Clen 16

1Z口tni kOmisiil,10“ nO za kotalkatte m rolatte,imentte SekretaHat,Vsako izpitno komblo sestavlaiO predSednik

h dVa Oana,撼 rrloraio btt namatt akliV面 SOd面撼za d「乏avna tekmovatta

C10n17

12pitima teor毬こniin praktiこ ni de!:

_ teorelё面dd obsega odgovore na vpragJ雨 k z vpraも a可|レ tega prav‖ 面ka h sno宙 ,raJoおne naZadttem

semina]ul

― prak」ёni dd obsega sttette na tekmovattul
_ セロma kOmislaセ dena 16わ ga pra宙 hika sesta宙 vpraも J面 k h vod praklё滅dd之口ta

Clen 18

Kanddat hhko doЫ naJv sodnika b,“ ie uSpem0 0praulteorelё ni m praklё面ddセロta.

Clen 19

1zpitni komisiit Za kotalkanie in rOlanie,iZdelata porod10 za vsakega kandidata in ga preda Sekreta甫 atu:m izda

novo imenovanemu sod雨 ku,sno potrdb o opravienemセ pitu h ga vが

“

v kartOteko sod雨 kov.O opravle面 h

izpi」h obvesli predsedstvo ZKSS.

l ёlen20‐ ‐

Vsisodnkise morao rednoセobr琵釘ali n ded」 nO宙ゃtam v kOtJkarskh Spotth.Obvezno mor可 o oЫ skOVaJ

seminattё za SOdnke po programu izobraお vattav ZKSS za sod面 ke.Sodnk,懸 neoprau“ no ne oЫsktte

seminattev iZguЫ prav¨ SOlettavse,dOtter ponovno ne oЫ tt seminatta`

|、 Clen 21 1                 
｀

Vsi sod‖ 轟s Spiske moraiO akJv,9 SOdW naimatt enК latv 24 meSedhi dCer seihレ 10dセ Spbka,Za ponovno

uvrslibv na S,sek mOraiO ponovnoobskali seminar.

Clen 22

Vsi sod面‖mo「可Ob蘭 na tekmovatth oЫ e“面V SOdnttko oЫ eko,

Sodniki kotalkania:

― nOS10 be19 bluzo oz.s「 aiCO in temno moder kostim za 2enske,tertemno moder suknilё in temno sive hlatbl

za rnoもke.

Sodniki rolanla:

― oЫekaobsega bdo maiicO,bde‖農 眩 krilQ beb n∞ avi∞ hb引 数 願.

K oЫett spada ttdi emЫem Zveze kotJkarskh Sportov Slovente,鳳 Se nOd naね宙strani bluze oz,maice,

IV.DELEGIRANJE SODNIKOV ZA TEKMOVANJA
Clen 23

Sekretanat dOI“ a na osnovi Prav‖ FIRS in CERS sodnike za mednarodna tekmovaniain tekmovania FIRS in

CERS.

Clen 24

Sekretanat ddOё a vrhovne oz.」 avn9 h tOё kovne sod面 ke zavsatekrllovatta na pOdrOqu RepuЫ ke Sbvenle,撼

so uvrs∞ nav kdedartekmovatt ZKSS.

Sod面輛moraO Ыl o ddegttattu obVes“面 nttma可 30d雨 pred p威

“

よom pⅣega tekmovattav seZO輛・
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ilen 25

ZadrZavnatekmovanja v kotalkanju Sekretariat imenuje pet drZavnih sodnikov in vrhovnega,
ZadrZavnatekmovanja v rolanju Sekretariat imenuje Sest drZavnih sodnikov in glavnega sodnika.

elen 26

Zamenjava sodnika, kije delegiran za dolo6eno tekmovanje:
- lahko zahteva sodnik sam, kije delegiran za dolodeno tekmovanje, pa iz opravidljivih razlogov, kijih sporodi

najmanj 10 dni pred pricetkom tekmovanja, ne more soditi,

- lahko izvede vrhovni oz. glavni sodnik na osnovi Pravil CERS in FIRS ali zahteve predsedstva ZKSS.
Ostale organizacije in osebe zamenjave ne morejo zahtevati niti izuesti.

Nenadna odpoved zaradizdravsfuenih razlogov mora biti pisno dokumentirana s podpisom odgovarjajodega
zdravnika.

ebn27

Sodnik, kije delegiran za dolodeno tekmovanje, mora prisosfuovati na tekmovanju vse od pricetka sodni5ke seje
(vrhovni sodnik od pridetka seje Tekmovalne komisije, glavni sodnik od pridetka tehnidnega sestanka tekmovalne
Zirije) do zakljudka sodni5kega sestanka na koncu tekrnovanja.

elen 28

Vsak mednarodni sodnik mora Komisiji predati porocilo z mednarodnega tekmovanja s posebnim komentarjem
nastopa reprezentantov Republike Slovenije. Rok oddaje porodila je 30 dni.

Clen 29

Vrhovni oz. glavni sodnik tekmovanja mora v roku 10 dni od zakljudka tekmovanja predati porocilo o tekmovanju

in sojenju na tem tekmovanju.

Obn 3o

Sodnik, kije delegiran na dobeeno tekmovanje je upraviien do:

1. ee ni izkrqatekmovanja:
- povrnjene stro5ke prevoza v vrednosti vozovnice za vlak (ekspresnivlak 2.razred ali vozovnica za avtobus),

- dnevnico po predpisih Sportne organizacije oz. OKS -ZSZ,
- sodni5ke takse za katere je enota polovica takrat veljavne dnevnice.

2. ee je sodnik izkr$atekmovanja:
- sodniSke takse

Sodni5ka taksa se izraduna po naslednjiformuli:

Stevilo tekmovalcev x Stevilo disciplin

もtevilo taksi ――――一 ――――一―――――

15

s bmi da se vsaka vrednosinad ce‖mもbv‖om zaokrdtte naVZ90「 (npr,7,1=8)

V.DOLOCILA VELJAVNA SAMO ZA HITROSttNO ROLAN」E

Clen 31

Tekmova!na洒可a
l)VSakO tekmovatte nadZOruie tekmovJna洒 「la,Glavn sodnk le predsed面 k ttrle h ie Od90VOren za

dostoino vodette bkmOvatta.Glavni sod面 k le za sVtta dttatta d汁 ekmo odgOvOren Sekreta‖ a抽

sodniSke konlisie.
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2) Sestava tekmovalne 2kr1e zatekmovanja drZavnega merila :

a)glavni sodnik
b)tajnik
c) razlidno stevilo sodnikov glede na pomembnost tekmovanja in vrsto proge
d)dasomerilec (elektronsko merjenje) oz. 3 dasomerilci (rodno merjenje)

3) Minimalna sestava tekmovalne Ziije zadrZavno prvenstvo:

a)glavnisodnik
b)tajnik
c) pomodnik glavnega sodnika

d) 3 sodnikiv cilju

e) dasomerilec (elektronsko merjenje) oz. 3 dasomerilci (rodno merjenje)

f)starter
g) sodnik za Stetje krogov

Organizator tekmovanja je dolZan poskrbeti, da se clani seznanijo med seboj pred pridetkom tekmovanja

4) Na vsakem tekmovanju mora biti prisoten glavni sodnik, katerega doloci na zacetku sezone za vsako
tekmovanje Sekretariat. Glavni sodnik mora imeti opravljen sodni5ki izpit, ne sme pa biti dlan kluba, ki

organizira tekmovanje.

5) Glavni sodnik navede sestavo tekmovalne Zirije v wojem porodilu, katerega po$lje Sekretariatu, organizatorju
in sekcijiza hitrostno rolanje.

Clen 32

Naloge glavnega sodnika:
1) Poleg vseh Ze na5tetih nalog v tem pravilniku, mora glavni sodnik izvajati.na tekmovanju tuditehnidno in

disciplinsko kontrolo. Zato mora:

a) zagotoviti mora, da bodo vsi tekmovalci upoStevali pravila, Odlodati mora o vseh tehnidnih problemih,

ki se pojavijo med tekmovanjem; tudi, 6e to ni izrecno napisano v tem pravilniku;

b)vsakemu 6lanu Zirije mora to6no doloditi njegovo nalogo;

c) usmerjati mora delo sodnikov; mora tudi koordinirati, preverjati in odlodati v primerih nesoglasij.

Pripraviti mora poro6ilo o delu Zirije in ga posredovati Sekretariatu;

d) woje posebno (specialno) znanje rnora dokazati tekmovalcem, trenerjem in predstavnikom klubov, de
je njihovo ravnanje na oz, ob piogi neprimerno in sledijo postopki, ki so predvideniv teh pravilih;

e) odloditi mora o ponovitvi tekmovanja, 6e je bilo napadno izvedeno. To vkljuduje tudi kronometerska
tekmovanja, po5kodbe rolerjev in vse druge primere, kiso vklju6eniv ta pravilnik;

f) podpisati mora dokument o trajanju tekmovanja, ki ga napi5e tajnik, To listino in vsa porodila o

morebitnih dogodkih med tekmovanjem mora glavni sodnik posredovati Sekretariatu;

g) preden da starteju dovoljenje za start mora preveriti, ce so vsi sodniki na wojih mestih in 6e s,o

6asomerilci pripravljeni;

h) v primeru takojSnje diskvalifikacije mora preveriti, de je to objavljeno in de je tekmovalec takoj zapustil
progo;

i) takojmora izkljuditi tekmovalce, ki ne upo5tevajo sodni5kih opozoril;
j)opomni tekmovalce, kiso bili opozorjeni s strani sodnikov za svoje nepravilno ravnanje;

k) premesti aliodstranisodnike, ki po njegovem mnenju wojega dela ne opravljajo po predpisih;

2) Odlodati mora na prvo stopenjskem razsodi5du glede pritoZb na kondnivrstni red.

Clen 33

Tajnik iirije oz. zapisnikar
Naloga tajnika Zirije je, da sodeluje z glavnim sodnikom, 5e posebno pri preverjanju tekmovalcev pred

ogrevanjem. Pomaga pri pripravi vrstnih redov posameznikov in drZav, Napisati mora porodilo o trajanju

tekmovanja, katerega mora podpisati gl avni sod nik.

Clen 34
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Sodnik na startu
Naloge sodnika na startu ali starterja so naslednje:

a) pred zacetkom vsakega tekmovanja mora zbrati tekmovalce in jim dati zadrya navodila. Preveriti mora
njihova oblacila in startne Stevilke. Tekmovalci, katerih ni na startu ob startnem signalu, so izkljuceni s
tekmovanja;

b)preveri de so rolerjivseh tekmovalcev za startno crto;
c) da startnisignalSele potem, ko mu to dovoliglavnisodnik;
d) rdce )pozor(, nato je prededek in takoj za tem strel startne pi5tole ali pisk pisalke;
e) v primeru nepravilnega starta, ponovi startni signal, poklide tekmovalce nazal na start in opozori

tekmovalca, ki je nepravilno startal;

ebn 35

Sodniki na prc$
1 )Naloge sodnikov na progiso naslednje:

a) nadzorovati morajo potek tekmovanja v okviru svojih moZnosti;
b) takojmorajo obvestitiglavnega sodnika o vseh nepravilnostih, ki se zgodijo med tekmovanjem;
c)zapisati morajo prehitene tekmovalce in tiste, ki so odstopili in to posredovati glavnemu sodniku.

2) Skladno z nalogami, kijih sodniki na progi opravljajo poznamo ved vrst sodnikov:
a) sodniki na ravnini

b) sodniki na ovinku

c)sodniki kurirji

d) pomoZnisodniki

ebn 36

Sodniki na cilju
1) Naloga sodnikov v cilju je, da natandno dolodijo vrstni red prihoda tekmovalcev v cilj;
2) Pri tekmovanjih s skupinskim startom mora biti Stevilo sodnikov v skladu s predpisi. Glavni sodnik natandno
dolodi naloge vsakega posameznika;

3) Na cilju morajo biti prisotni najmanj trije sodniki. V skladu s pravilije lahko Stevilo sodnikov vedje, vendar mora
biti Stevilo vedno neparno. V primeru nesoglasji prevlada mnenje vedine, Ce sta uporabljena foto-finiS ali kamera,
so rezultatividni na teh napravah odlodilni.

ebn 37

Sodnik za Stetie krogov
1) Naloge sodnika za Stetje krogov so:

a) zapisovati mora Stevilo krogov, ki so jih tekmovalci 2e prevozili
b)z napravo za Ste$e krogov oznadiStevilo krogov, kijih morajo tekmovalci 5e opraviti
c) oznadi vodilnega tekmovalca

d) prekriZa oznako za krog, ko le ta krog prevozi prvi tekmovalec
e) predvideti mora, da bo zadnji krog oznanilz zvonjenjem zvonca

2) Pri tekmovanjih na daljiih razdaljah, se morata organizator in sodnik strinjati, da se izvede metoda pri kateri
so uporabljeni limitni dasi.

3) Naprava za Stetje krogov mora biti name5dena najmanj tri metre pred ciljno 6rto, po moZnosti na notranji strani
proge.

ebn 38

Sodniki zadoEeni za preverianje tekmovalcev
Naloge teh sodnikov so naslednje:

a) pred za6etkom vsakega tekmovanja, rnorajo preveriti, 6e je vsak tekmovalec opremljen s pravimi
startnimi Stevilkami in 6e so le te na pravih rnestih;



b) tekmovalce obvestijo kdaj morajo biti na startu tekmovanja za katerega so se prijavili. Prepreciti
morajo vstop katerekoli nepooblaScene osebe na tekmovalno progo v casu tekmovanja, ce za to ni dovoljenja
glavnega sodnika;

c) Prepreciti morajo, da bi tekmovalci, ki so 2e kondali s tekmovanjem ponovno pri5li na progo. Za te
tekmovalce je doloden poseben prostor.

elen 39

Ro6no merienie 6asa
1) V primerir, 6e ni foto-finiSa, fotocelic ali videokarnere je naloga casomerilcev ta, da dolocijo das

tekmovalcev na vsakem posameznem tekrnovanju. Rezultate morajo v najkraj5em moZnem 6asu
posredovati direktno glavnemu sodniku,

2) Da bi dim bolj natancno dolocili dase je potrebno osvojiti naslednja znanja:

a) case morajo meriti trije casomerilci, ki pripadajo registrirani organizacijiza merjenje casov;
b) Stoparice morajo biti takSne vrste, da so primerne za izvedbo potrebnih meritev in so atestirane in

ustrezno preverjene;

c) ce tretja Stoparica pokaZe drugaden das od prvih dveh, je veljavni 6as tisti, ki sta ga pokazali prvi dve
Stoparici;

d) de vsaka od treh Stoparic pokaZe drugaden 6as, so vsi casiveljavni. 0e cas ene Stoparice odstopa plus

ali minus 0,5 sekunde se izlo6i. Povpredje dasov ostalih dveh Stoparic je kondnidas;
e) 6e zabeleZita 6as samo dve Stoparici, se kot kondni rezultat upo5teva slab5i cas.

3)easomerilci morajo statiob startnicrti s hrbtom obrnjeni proti starterju. Pri tekmovanjih, kjer sta startna in
ciljna 6rta daled narazen, lahko dasomerilci stojijo pri ciljni drti. Stoparice vkljudijo Sele takral, ko zagledajo
dim pi5tole alisli5ijo pisk piSdalke

Vsi dasomerilci morajo sporoditi case v najmanj stotinkah sekunde. Pri tekmovanjih na cesti mora

organizator pripradti tudi prevoz za dasomerilce, zato da jih prepelje od startne do ciljne crte.

3) Organizator mora zagotoviti kvalitetno merjenje 6asov s hitrim in tocnim izradunom rezultatov. V bliZini

steze mora zagotoviti oglasno desko, na katerije moZno videti sprotne rezultate tekmovanja. ee je le
mogoce naj organizator priskrbi elektronsko merjenje 6asa s fotocelicami.

ebn 4o

Pritoina komisija
1) PritoZno komisijo na pokalnih tekmovanjih sestavljajo trije clani sekcije za hitrostno rolanje, kateri morajo biti iz

razli6nih klubov.

2) V primeru, da sta v pritoZni komisiji prisotna samo dva dlana je treba trejega dlana izbrati izmed delegatov

sodelujocih klubov. Tega 6lana izbirata 6lana, ki sta 2e v komisiji.

ebn 41

Disciplinski ukepi
Disciplinskiukrepi, ki so lahko izredenitekmovalcem med tekmovanjem za neupo5tevanje sodnidkih odloditev ali

za neprimerno vedenje, so naslednji:

a)opozorila;
b) nazadovanje po rezultatski lestuici (slab5a uvrstitev od realnega prihoda v cilj);

c) izloditev s tekmovanja.

Clen42
0pozorila

Opozorila so lahko danazamanj5e prekr5itue v tistih primerih, kot je to natandno dolodeno v pravilih ClC. Na

splo5no po opozorilu sledi nazadovanje pri uvrstitvi (izjema so zelo resni prekr5ki); kazen se stopnjuje de se
prekr5ki 5e nadaljujejo. On/a je izkljuden s tekmovanja soglasno z neposedno presojo glavnega sodnika.



Opozorilo lahko da katerikoli sodnik na tekmovanju, ki pa mora takoj obvestitiglavnega sodnika. Glavni sodnik

rnora biti seznanjen z opozorili.

Opozorila se ne prenaiajo v naslednji krog tekmovanja (kvalifikacije- polfinale-...)

Olen 43

Disciplinski ukrepi iiriie
elin Zirije, ki je-bit priiadet med tekmovanjem ali po tekmovanju s strani tekmovalcev ali druge osebe, mora

to takoj spoioditi glavnemu sodniku, ki bo sprejel ustrezne ukrepe in poslal posebno poroiilo odboru Sekcije za

hitrostno rolanje.

ebn 44

Ukrepi izvaiani v odnosu do predstavnikov ekip'delegatov
Delegati, ki so bili uradno izbiani, da zastopajo svojo drZavo oz, klub se morajo obna5ati v skladu z nacell

po5tenoiti in fair-playa v Sportu. ee pride do neprimernega obna5anja jih lahko opozoli glavni sodnik in jih

odstrani z mesta priredifue. Porocilo o dogodku po5lje ClC. Porodilo je glede na teZo kr5itve posredovano tudi

njegovi nacionalnizvezi, centralnemu komiteju FIRS in 6e je potrebno tudi kongresu FIRS. Porodila o dogodkih

ni ioma6 ravni se po$ljejo Odboru sekcije za hitrostno rolanje in le ta jih posreduje naprej ustreznim organom.

Clen 46

Honorarno delo sodnikov
Mednarodnisodniki, ki so starejsi od 65 let in, ki st woje mednarodno delo opravljali najmanj 10 let, lahko

postanejo rhonorarni sodniki<. Na podlagi predloga zveze, kateri pripadajo dobijo tudicertifikat'

ebn 47

Ostaia dsiseiia
Vse todke, ki niso dolocene s temi pravili se odloiajo na podlagi statuta ZKSS.

DlSctpLtNSKt pRAvtLNtK SoDNISKE KoMtStJE aIE1EK0TALKARSKH SPoRTovSL0VENIJE

elen 48

SPLOSNI DEL

Disciplinski pravilnik Sodniske komisije Zveze kotalkarskih Sportov Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik)doloda

disciplinske prekrske, kaznizaprekrske in postopek za izrekanje kazni.

Clen 49

lzrekanje kazni zadisciplinske prekrike po tem Pravilniku ne [izkljuduje disciplinske odgovornosti po

Disciplinskem pravilniku Zveze kotalkarskih Sportov Slovenije.

Clen 50

Ta pravilnik velja za vse 6lane SodniSke komisije Zveze kotalkarskih Sportov Slovenije (v nadaljnem besedilu

SKZKSS).

Ta praviinik se uporablja za disciplinske prekr5ke, ne glede na to, ali so bilistorjeni na ozemlju Republike

Slovenije, ali iaren njega.
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ёlanu SKZKSS ne more Ыl之rettnakazen za dttatte,∞ tO薇 kOt prekr"kddO“ nO Stem Praul威 koml∞

predenie ttb SbttenO in za kabro輛 Ыねs temi Pravi‖ ddめena kazen,

Clen 52

Nikogar ni mogOё e ttЭ」za stodlca disciplinskega prek「 もka potem Pra宙 lnikui dokler nito u9otOVieno s    i

pravnomoこ no odOёbo p百 stOinega organa.

DISCIPLiNSKI PREKRSEK!N ODGOVORNOST

ёlen 53

Discittnst te括

“

k,StOrien sstori闊

馴:督
lWietopuddaattQ輛

Ыga md山Hi
Discipinski prekrも ek ie StOtten z ppl

ёねn54

Stonbc ie od90VOreni“ ie dttatte stOtt Z naklepom Jiセ
mJOmarnosli.

::|は li ‖|::1羊 ::::11:|::||:I:ll:I::: :|:II:I:羊 :Fli」f[1:ビ、
|°dgOVoren za disCiplinski prekittk.

ahko kaznuie mileie,lahkO pa se mu

kazeh tudi odpusl.

lsta ddodb Veliaio油 d Za napeleVJCe in pomoё 面ke pl stOttenem diSCiが hSkem prekrも ku.

ёlen 55

Nepoznavatte dd∝ b tega Prav‖ 面ka m dru」 h aktOV ZKSS neレ kluёtte dbd口hSke Odgovornosli.

KAZNl

ёЮn 56

Sto百lcul ttiev s‖ adu z ddOd‖ dSd口hSkega poStOpka po tem Prav‖nku spoznan za k「 市ega,se bhko

セrettO nasledtte kaz面 :

::l:ll:::‖ llzobveznostiOudelettbenaprvemsOdniSkem seminariuv organizacliZKSS
―denarna kaZen
_ёa“vna prepOVed opravlanie ddttnosl naddo“nemもね宙hねkem

―brisanle z‖ ste sodnikov za tekoco sezono

―セkludbV ZliSte sodnkOv.

ёねn57

肌習響Ъ黒慨器瀧ittT満席幡鷺uttk繹胤淵lttm∞
輛nalu v∝ gmセ瑚ZKSS∞

l Jipr」 atettSkih tekmah,v organセ aciii

posameznega kluba ali veё lh klubov.

ёЮn 58

Denama kazen se bhkoレ re“ samo stodbu disciplhskega prekttkal tt preiema inanё
no nadomeslib S

strani ZKSS Za opraviatte sVde dottnosli,

Denarna kazen Seセ re“ V FaZpOnu od pobvbe do“ Stkrahega Znesk,sOd面 飲 e takSel katere宙 Snale

ddo“ na na tekmi,鳳erie stOr‖ec sto‖ dsd口inStt prekr"k,
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Storilec je dolZan pladati denarno kazen v roku 15 dni od dneva pravnomodnosti odlodbe, s katero mu je
izrecena kazen.
ee storilec kazni ne plada v predpisanem roku, do pladila izrecene denarne kazni ne sme opravljati
sodni5ke funkcije na nobeni tekmi,

ebn 59

Casovna prepovd opravljanja dolZnosti na dolodenem Stevilu tekem se lahko izreke zanajved Stiri tekme, na
katere je sodnik delegiran za opravljanje sodni5ke funkcije, ce sodnik:
- neopravideno odkloni sojenje (ne predloZi uradnega dokumenta, ki opravicuje njegov izostanek)
- Zali ostale sodnike, tekmovalce, klub, funkcionarje, gledalce

ali organizatorje
- ki opravlja funkcijo vrhovnega sodnika ne preda porodila s tekmovanja, kjer je to funkcijo opravljal, v roku
desetih dni po uradnem zakljudku tekmovanja

Clen 60

Brisanje z liste sodnikov za tekodo sezono in izkljuditev z liste sodnikov lahko izrede pristojni organ s soglasno
odloditvijo vseh 6lanov. Pristojni organ lahko zgoraj navedeni kazni izre(n zadisciplinske prekr5ke, storjene
v posebno oteZevalnih okoliSdinah, zlasti pa za prejemanje podkupnine, poneverjanje obracuna denarja,
nagovarjanje drugega sodnika za pristransko flsojenje in za fizidni napad na drugega sodnika ali tekmovalca.

Brisanje z liste sodnikov za tekodo sezono se lahko izrede, 6e se sodnik

- ne5portno obna5a na tekmovanjih ali sredanjih in priredituah, kjer uradno predstavlja ZKSS
- de sodnik laZno prida o dogodku, kije predmet disciplinskega postopka pri SKZKSS

Ce je sodnik kaznovan z izkljudifuijo z liste sodnikov s pravnomodno odlodbo , se ta kazen ne more izbrisati, niti
se mu taka kazen ne more odpustiti.

ebn 61

Pristojniorgan lahko izrede niZjo kazen od doldcene, pri izreku kazni lahko upo5teva olaj5evalne okoliScine,
lahko pa izrede tudived kazni hkrati. Priodlo6anju o disciplinski odgovornosti in izrekanju kazni je pristojni
organ vezan na akte ZKSS, ob upo5tevanju veljavne kazensko incivilnopravne zakonodaje, ter smiselni
uporabi dolodb druge veljavne zakonodaje.

ebn 62

Zadetek disciplinskega postopka ni ved dovoljen, de je preteklo vei kot Sest mesecev od dneva storitue
prekrika oziroma ne ved kot tri mesece od dneva, ko je prijavitelj izvedel za storjeni prekr6ek.

Disciplinskega postopka nived mogode nadaljevati, de v roku Sest mesecev od zadetka postopka ni bila
sprejeta prvostopna odloditev.

lzreiene kazni ni ved mogode izvr5iti, 6e je preteklo ve6 kot eno leto od pravnomodnosti odlocbe, s katero je bila
kazen izredena.

ebn 63

Pravnomodne odlocbe se vpisujejo v evidenco, kijo vodi Sekretariat SKZKSS (v nadaljevanju Evidenca).
Po izteku enega leta od prestane ali zastarane kazni se kaznovani drta iz Evidence.

DISCIPLINSKI POSTOPEK IN PRSTOJNOSTI

ebn 64

Disciplinski postopek se za6ne na temelju disciplinske prijave, ki jo lahko vloZ vsak 6lan SKZKSS, 6lan
Predsedstva ZKSS ter uradna oseba na tekmah v Republiki Sloveniji.

11



PrijaviteljvloZi prijavo pri Sekretariatu SKZKSS, s priporoieno po5to na naslov ZKSS, Celov5ka 25, 1000
Ljubljana, s pripisom'Za Sekretariat SKZKS S'.

elen 65

Za odlodanje v disciplinskem postopku je na prvi stopnji pristojen Sekretariat SKZKSS (v nadaljevanju

Sekretariat).

ebn 66

Sekretariat je sestavljen iz sedmih clanov,

Odlocitve sprejema Sekretariat po opravljenem disciplinskem postopku in pridobitvi pisnih izjav udeleZenih.

Sekretariat ocenjuje zbrane dokaze po prosti presoji.

Sekretariatu lahko pridelu pomagajo zunanji strokovnisodelavci,ce se s takim sodelovanjem strinja vec kot
polovica dlanov Sekretariata.

ebn 67

Sekretariat sprejema odloditve zvedino glasov dlanov,

Za veljavno odlocanje mora biti prisotnih vsaj pet dlanov.

V primeru neodlodenega glasovanja odloca glas predsednika SKZKSS, kije tudi predsednik Sekretariata.

Olen 68

0 odloditui Sekretariata se sestavi pisna odlocba.

Pisna odlodba obsega uvod, izrek in obrazloZitev.

Uvod odlocbe obsega:
- poimensko sestavo Sekretariata
- datum seje
- ime in priimek ter funkcijo osebe, kateri se izreka kazen

- disciplinski prekr5ek, ki se ji odita ter
- ime in priimek ter funkcijo prijavitelja.

lzrek odlodbe vsebuje odlocitev Sekretariata v disciplinskem postopku, s katero se disciplinska prijava
- zavie, ce ni pravoOasna ali 6e je ni vloZila opravi6ena oseba
- zavrne, de je neutemeljena
- se ugodi in izrede kazen.

V obrazloZitvi se navedejo razlogi za odloditev disciplinske komisije.

Na koncu odlodbe se navede pravni pouk o pritoZbi.

Obn 69

Odlodba se vroda prijavljenemu, prijavitelju, predsedniku SKZKSS ter predsedniku ZKSS.

Odlodba prvostopnega organa je pravnomodna, ko potede rok za pritoZbo. Ce je zoper to odlo6bo vloZena

pritoZba, je disciplinski postopek pravnomodno kondan na seji, kjer pritoZbeni organ odloda o pritoZbi.

ee pritoZbeniorgan vrne zadevo v ponovno odlodanje Sekretariatu, se za ponovljeni postopek srniselno

uporabljajo dolodila 2. odstavka tega 6lena.

PRITOZBENI POSTOPEK

0bn 7o

Proti odlo6itui Sekretariata, kiodloda na prvi stopnji, je dovoljena pritoZba.

PritoZbo je potrebno vloZitiv roku 8, dni od prejema pisnega odpravka prvostopne odlodbe.
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Pravbo do p‖ b乏

“

ima pr」aVteni m prtta輌ねJ.

Ce plbttn“ naVaa nova das梓 a h nove dpkaze,mora predsednk SekretaJata p活 doЫItud pbnei4aVe OstJh
udelettencev v postopku.

Cien 71

o pnt02Ы Odbёtto da面 SKZKSSi razen pttavitela,こeleね_ta sOd面k,hp「 lavienega.
Odbdねvie spraeね ,“ se za可oレκtt Veё kotpdo宙 ca danov SKZKSS.V pHmeru neodo“ nega
ghsOvatta odOёa」aS predsed可

“

ega na sal・

Predsed可 o“ga naseiiizVd10 da面 SKZKSSレmed sebe,z veano gね Sov pHsomih.

Predsedui“i na seli ne more bi」 predsednik Sekreta‖ ata SKZKSSin predsednik SKZKSS.

Clen 72

P百 1ottbeni organ pritottbo s sklepom

―zav「ze,ce pritottba ni pravoё asna ali dopustna.

―zavme in potrdi odloё itev prvostopnega organa,cele plto2ba neulemelena
―ugod h zadeVo vrne Sekreta‖ att v ponOvno odbё atte
―spremeni odloёitev in izda novo odloё bo.

Vsebna odl“ be p‖ bttbenega oЮ ana vsebtte uVOd,レ rekin obraJoJね v.ZattO Se smttdno uporabl司 o

doloёbe _,こ lena tega Prav‖ nika.

ёlёn 73

Ce le p‖ bttba Ⅵo芝ena samo v ko‖ st priaVienega,se odbё ba pⅣe stoptte ne sme spremen面 v ttegOVO Skodo.

lZREDNA PRAVNA SREDSWA

Clen 74

Dbdtths‖ postopek,撼 le kOnё an s pravnomoёno odoёboi se sme obnov籠 :

‐

“

se dokaお,dale b‖ aOdbdbv utemelena nal虚 nih dastvih Ji dokazih

―

“

se navedtto novadestva Ji dokazi,輛 Ы v povezau zお navedettmi uね gttb v口市al na Od“ iわv

Predlog za obnovo disciplinskega postopka lahko vlo乏 i

―kaznovani

:肥lRKSS

Predlog za obnovo postopka se lahko vlo洒 v rokuもest mesecev od dneva pravnomoёnosli odloёbe.O predlogu

odbё a organi dgar odbёtt seレpodbla.

Clen 75

PrOu pravnOmoonim odloё bam SKZKSSi kiso izdane v nasprottu z aktt ZKSS,se lahko vlo芝 i zahteva za varstvo

zakonitosti.

O tei Zahte宙 odl∝a skup"ina zKSS:」 o洒 pa 10 predsedttk SKZKSS.

Zahteva za varstvo zakonitosli se lahko vlo乏 i v roku treh:nesecev od dneva pravnomttosli odloё be.

Zahteva za varsヤo zakonibsli se lahko s skね pom zav「 ne Ji pa seJ ugod h razveia宙 pravnomoё na odl∝ ibv

h se zadeva vrne v ponovno“ bёatte pⅣ OStOpnemu organu.
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POSEBNI DEL

ebn 7G

Kdor deluje v naspro$u s Pravili, splo5nimi akti ZKSS diodlodituemi organov ZKSS,se kaznuje s
prepovedjo sojenja na Stirih zaporednih tekmah v organizaciji ZKSS.

elr;nTT

Kdor Zali ali govori in prenaSa neresnice o organih in funkcionarjih ZKSS, se kaznuje z izbrisom iz evidence

sodnikov za tekoco sezono.

Clen 78

Sodnik, kiso ga nagovarjaliali mu obljubljali nagrado, da woje dolZnosti na tekmovanju ne opraviv skladu z
veljavnimi pravili ZKSS in tega ne prijavi, se kaznuje z izbrisom iz evidence sodnikov za tekodo sezono.

ebn 79

Kdor z izjavo ali kako drugade zavestno zavede v zmoto organe alifunkcionarje ZKSS, in je bila zato sprejeta

odloditev, ki sicer ne bi bila sprejeta, se kaznuje s prepovedjo opravljanja sodniike funkcije na dveh zaporednih

tekmah v organizaciji ZKSS, na katere je delegiran za opravljanje sodni5ke funkcije.

Obn 8o

Kdor opravlja sodni5ko funkcijo kljub prepovedi,se kaznuje z izbrisom iz evidence sodnikov za teko6o sezono.

ebn 81

Kdor brez opravicenega razlogazamudi na tekmo, na kateri opravlja sodni5ko funkcijo,se kaznuje z denarno

kaznijo v vi5ini dveh sodni5kih taks.

ebn 82

Kdor na tekmi, na kateriopravlja sodni5ko funkcijo, ne nosipredpisane uniforme, ali na uniformi uporablja

nedovoljene sponzorske oznake,se kaznuje z denarno kaznijo v vi5ini Stirih sodni6kih taks.

PREHODNE t}'I KONENE DOLOEBE

ebn 83

Za tolmadenje tega pravilnika je pristojna Sodni5ka komisija ZKSS, ki si lahko pridobi mnenje pravnih

strokovnjakov, 6o s€ za to odlodive6 kot polovica dlanov SKZKSS.

ebn 84

Ta 6len 6asovno opredeljuje prepoved ukvarjanja s trenerskim delom za sodnike hitrostnega rolanja in

zahtevo, kise nanaia na zadnjo alineo 1. odstavka 3. dlena Pravilnika SKZKSS;

Sodniki hitrostnega rolanja lahko opravljajo funkcijo sodnika, Oeprav ne izpolnjujejo pogoja izzadnie alineje 1.

odstavka 3, 6lena Pravilnika SKZKSS, prav tako lahko opravljajo funkcijo sodnika, 6eprav se ukvarjajo s

trenerskim delom, vendar najvei do leta 2004, ko morajo sodniki hitrostnega rolanja zadostiti navedenim
pogojem, sicer jim SKZKSS izrece prepoved opravljanja sodnidke funkcije.
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elen 85

Vse pripombe in pritoZbe v ued z delom in nalogami sodnika reSuje sodniSka komisija ZKSS po predpisanem
postopku v skladu s wojimi pooblastili.

ebn go

V prineru kri5ive 2. odst. 12. 6lena tega Pravilnika se organizator teknutvanja kaznuje z denarno kaznijo v vi$ni
Sestih dnevnic, v roku 15 dni od prejema sklepa Sekretariata ZKSS.

ebn 87

Ta Pravilnik pri6ne veljati, ko ga sprejme in potrdi SkupSdina ZKSS, z dnem る.3,ノ
=S9

V Liubianil dneこ :'. ■‐   1999

1(ラ

Predsednlk:
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