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Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na
seji dne 05.04.2012 sprejelo :

PRAVILNIK O SANKCIONIRANJU V ODBOJKI NA MIVKI
ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa sankcioniranje v odbojki na mivki Odbojkarske zveze Slovenije.
2. člen
Na prvi stopnji odloča o kršitvah in prijavah disciplinski sodnik za odbojko na mivki (v nadaljevanju
disciplinski sodnik) samostojno. Sodnik na podlagi kršitev pravilnika o sankcioniranju v odbojki na mivki (v
nadaljevanju pravilnika) določa in izvaja sankcije.
Na drugi stopnji odloča o pritožbah Komisija za odbojko na mivki (v nadaljevanju komisija). Odločitve
komisije so dokončne.
3. člen
Disciplinski sodnik ima na podlagi prijave kršitve katerega koli pravilnikov odbojke na mivki OZS, CEVa ali
FIVBja (v nadaljevanju pravilniki) pravico izreči sankcije. Disciplinski sodnik lahko izreče sankcije tudi za
nešportno vedenje ali povzročanje materialne škode.
Prijavo disciplinskemu sodniku lahko poda uradni predstavnik OZS ali predstavnik organizatorja turnirja,
lahko pa tudi predstavnik registriranega kluba odbojke na mivki oziroma registrirani igralec ali igralka (v
nadaljevanju igralec).
4. člen
Disciplinski sodnik ima za kršitve pravico izreči sankcije v opomina, denarne kazni, prepovedi
nastopanja/opravljanja funkcij, odvzema točk na uradni lestvici OZS ali prepovedi organiziranja turnirjev v
odbojki na mivki. Disciplinski sodnik ima prav tako pravico, da kršiteljem ne izda dovoljenja za
nastop/opravljanje uradnih funkcij na tekmovanjih v tujini. Disciplinski sodnik, v primeru, ko je predvidena
kazen podana »v razponu«, izreka kazni v odvisnosti od teže prekrška in predhodne kaznovanosti.
5. člen
Disciplinski sodnik je dolžan sankcije izreči v roku 14 dni od kršitve in vsako izrečeno sankcijo objaviti na
uradni spletni strani OZS, obenem pa kršitelja pravilnikov OZS o izrečeni sankciji obvestiti pisno.
Če je disciplinski sodnik prisoten na samem tekmovanju in je podana prijava disciplinske kršitve na samem
turnirju, lahko disciplinski sodnik o sankcijah in izvedbah le teh odloča takoj.
6. člen
Disciplinski sodnik in komisija sta dolžna spoštovati in po potrebi izvajati sankcije, ki jih za slovenske
državljane in člane OZS izrečejo FIVB, CEV, MEVZA ali OZS.
7. člen
V kolikor kršitelj pravilnika kazni ne bo upošteval oziroma poravnal v navedenem roku, ga je disciplinski
sodnik dolžan kaznovati z začasno prepovedjo nastopanja.
8. člen
Kršitelj ima pravico do pritožbe, ki jo mora nasloviti na komisijo, in sicer v 8 dneh od prejema uradnega
obvestila o izreku sankcije. Komisija mora podati sklep na pritožbo najkasneje v 14 dneh od prejema
pritožbe. Odločitev komisije je dokončna.
9. člen
Sredstva, ki bodo na bančni račun OZS vplačana iz naslova sankcioniranja, bo komisija namenila razvoju
mladih odbojkarjev na mivki.
II. DOLOČBE ZA IGRALCE/IGRALKE ODBOJKE NA MIVKI
10. člen
Disciplinski sodnik je dolžan sankcionirati igralca/ekipo, ki v uradni prijavi na katerikoli turnir pod okriljem
OZS uporabi naziv, ki kakorkoli kvari ugled odbojke na mivki, OZS, organizatorja prireditve, promotorja ali
uradno osebje in druge udeležence, ali pa krši moralna in etična načela.
Predvidena kazen za prekršek je v razponu od opomina do max. 50€/ekipo (25€/igralca). V primeru hujših
kršitev komisija igralca/ekipo lahko kaznuje s prepovedjo nastopanja.
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11. člen
V kolikor igralca posamezne ekipe na turnirjih ne nosita predpisane opreme, je za kršitev predvidena kazen v
razponu od opomina do max. 35 €/ekipo. Enaka kazen je predvidena tudi v primeru, da oprema igralcev
posameznega moštva ni enotna.
V primeru, da organizator igralcu zagotovi uradno opremo (na primer bidon, brisačo), igralec pa nato v času
trajanja ogrevanja in tekem na igrišču uporablja svojo opremo, je predvidena kazen v razponu od opomina
do max. 50 €.
12. člen
Ekipo ali posameznika. ki se na turnir rang A in B oziroma državna prvenstva mladi prijavi, pa do
predvidenega roka ne odpove udeležbo in se turnirja neupravičeno ne udeleži se kaznuje z dvojno
vrednostjo prijavnine za ta turnir.
Upravičenost neudeležbe presodi disciplinski sodnik (v primeru bolezni obvezno zdravniško potrdilo).
13. člen
V primeru, da igralec/ekipa igrišče zapusti pred zaključkom tekme (razen v primeru poškodbe ali višje sile) se
ekipa kaznuje z diskvalifikacijo, disciplinski sodnik pa se lahko naknadno odloči za dodatne sankcije.
14. člen
V kolikor igralec, ki je med dobitniki priznanj na uradni podelitvi, prizorišče tekmovanja zapusti pred uradnim
zaključkom oziroma brez posebnega dovoljenja vodje tekmovanja ali predstavnika OZS, OZS ali organizator
turnirja igralcu/ekipi nista dolžna izplačati denarne nagrade, igralcu/ekipi se odvzamejo pripadajoče točke,
obenem pa ima disciplinski sodnik tudi možnost, da izreče prepoved nastopanja na naslednjem turnirju/ih.
15. člen
Igralca se kaznuje, v kolikor brez posebnega dovoljenja organizatorja tekmovanja oziroma predstavnika OZS
ne sodeluje na tehničnem sestanku ter na otvoritvi in zaključku tekmovanja oziroma v kolikor neposredno po
odigrani tekmi oziroma podelitvi ni pripravljen dati izjave za javnost oziroma na uradno fotografiranje. Za
tovrstno kršitev je predvidena kazen v razponu od opomina do max. 50 €.
16. člen
V kolikor igralec/ekipa ne upošteva sankcij, ki jih disciplinski sodnik izreče v času trajanja tekmovanja,
disciplinski sodnik naknadno izreče kazen v razponu od 100 € do 500 €.
17. člen
Za nešportno vedenje v času tekmovanja (na primer uživanje alkoholnih pijač na samem igrišču ali kajenje
na igrišču, nešportno vedenje do udeležencev turnirja - uradnega osebja, sodnikov, igralcev, gledalcev ali
drugih nastopajočih oziroma za uničevanje ali poškodovanje predmetov, ki so neposredno povezani s
tekmovanjem (plakatov, letakov, uradnega materiala, opreme…)) je igralec/ekipa, odvisno od resnosti
prekrška, kaznovano z denarno kaznijo v razponu od opomina do max. 1.000 €.
18. člen
O sankcijah za druge prekrške (nastopanje brez dovoljenja OZS, nastopanje pod lažnim imenom,
nesodelovanje s disciplinskim sodnikom, komisijo, podkupovanje, prirejanje rezultatov tekem oziroma
nameščanje, sodelovanje v nelegalnih športnih stavah, doping …) komisija lahko izreče katerokoli od vrste
sankcij iz 4. člena.
III. DOLOČBE ZA ORGANIZATORJE TURNIRJEV V ODBOJKI NA MIVKI
19. člen
Disciplinski sodnik je dolžan sankcionirati organizatorja turnirja (v nadaljevanju organizatorja), ki na katerikoli
način kvari ugled odbojke na mivki, OZS ali promotorja oziroma v primeru, da krši moralna in etična načela.
Višina denarne kazni je odvisna od resnosti prekrška.
20. člen
Prijava turnirja, ki ni v skladu s pravilnikom o turnirjih odbojke na mivki, se kaznuje z denarno kaznijo v višini
50 €.
21. člen
V primeru, da organizator turnirjev, prijavljenih pri OZS dovoli nastop igralcu, ki ni vpisan v register OZS, se
organizatorja kaznuje z denarno kaznijo v višini 150 €. Z enako kaznijo se organizatorja kaznuje tudi v
primeru, da na turnirju sodeluje uradno osebje, ki ni vpisano v register OZS (sodniki, delegati, …), pa to ni
bilo prej dogovorjeno s koordinatorjem za odbojko na mivki.
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22. člen
V kolikor organizator dopusti, da tekmovanje ne poteka po uradnih pravilih OZS (tekmovalni sistem), pa to ni
bilo prej dogovorjeno s koordinatorjem za odbojko na mivki, kazen zanj znaša 150 €. V primeru, da
organizator krši pravila o tehnični izvedbi turnirja (velikost in kakovost igrišča, varnostna določila, uporaba
neprimerne opreme, …), ima disciplinski sodnik pravico, da izreče kazen v višini do 1.000 €.
23. člen
V kolikor organizator na turnirju ne uporablja predpisane opreme, materialov in dokumentov ter v primeru, da
ne izpolnjuje promocijskih obveznosti, ga ima disciplinski sodnik pravico kaznovati z denarno kaznijo v višini
500 €.
24. člen
V kolikor organizator po koncu tekmovanja v določenem roku OZS ne predloži s pravilnikom opredeljenih
dokumentov, ima disciplinski sodnik pravico, da izreče kazen v višini do 500 €.
25. člen
V kolikor organizator igralcem in drugim udeležencem tekmovanja v določenem roku ne izplača
nagrad/obveznosti, ga komisija kaznuje z denarno kaznijo v višini nagradnega sklada tekmovanja, ali pa
organizator, dokler OZS ne predloži dokazila o poravnanih obveznostih, ne more pridobiti soglasja za
organizacijo kakršnegakoli tekmovanja v odbojki na mivki pod okriljem OZS.
IV. DOLOČBE ZA DRUGE UDELEŽENCE V ODBOJKI NA MIVKI
26. člen
Disciplinski sodnik ima za kršitve pravilnikov OZS pravico sankcije izreči tudi drugim udeležencem v odbojki
na mivki- sodnikom, delegatom, trenerjem, predstavnikom promotorja, drugemu uradnemu osebju.
27. člen
Disciplinski sodnik lahko sankcije izreče v obliki denarne kazni ali prepovedi opravljanja funkcije na
tekmovanjih pod okriljem OZS kot tudi v tujini.
28. člen
Disciplinski sodnik je dolžna sankcionirati udeleženca, ki na katerikoli način kvari ugled odbojke na mivki ali
OZS oziroma v primeru, da krši moralna in etična načela. Višina denarne kazni je odvisna od resnosti
prekrška.
29. člen
Za druge prekrške (opravljanje funkcije brez dovoljenja OZS, prirejanje rezultatov tekem oziroma
nameščanje, sodelovanje v nelegalnih športnih stavah, alkoholiziranost, droge …) komisija lahko izreče
katerokoli od sankcij iz 4. člena.
30. člen
Določila pravilnika tolmači Komisija za odbojko na mivki.

Predsednik OZS:
Matjaž KOVAČIČ l.r.
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