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Na osnovi 17. člena Statuta SVIZ je Glavni odbor na svoji 8. seji dne 15.11.2011 sprejel 
 
 

PRIPOROČILA O izvedbi ŠPORTNIH IGER SVIZ SLOVENIJE 
 
 

I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S temi priporočili Glavni odbor priporoča organizacijo in pravila posameznih športov. 
 
 
 

2. člen 
 
Športne igre se izvedejo enkrat letno, po sklepu GO, v mesecu maju ali oktobru. Na igrah sodelujejo 
ekipe območnih odborov. Vsak območni odbor ima praviloma eno ekipo za posamezen šport. Ekipo 
sestavljajo člani SVIZ iz območnega odbora. 
 
 

3. člen 
 

Tekmuje se lahko v naslednjih športih: 

 odbojka, mešana ekipa 

 ulična košarka moški 

 plavanje, mešana ekipa 

 šah mešana ekipa 

 bowling, mešana ekipa 

 badminton, mešana ekipa 

 tenis, mešana ekipa 

 namizni tenis, mešana ekipa 

 pikado, mešana ekipa 

 vlečenje vrvi, mešana ekipa 
 
Na športnih igrah so vedno naslednji športi: odbojka, ulična košarka, šah, namizni tenis. Ostale športe 
izbere organizator iger. 

 
Organizator tekmovanja lahko izbere tudi šport, ki ni naveden, če so zanj pogoji in če se zanj prijavi 
najmanj 6 ekip. Organizator določi pravila za ta šport in sistem tekmovanja. 
 
 
 
 

4. člen 
ODBOJKA 
 
Ekipa je sestavljena iz moških in žensk. Na igrišču morajo biti najmanj 3 igralke. 
Igra se po pravilih OZS, dva seta do 15 (2 točki razlike). V primeru 1:1 je zmagovalec ekipa, ki osvoji 
večje število točk. Višina mreže je 233 cm.  
Organizator športnih iger določi sistem tekmovanja 

 



 

 

 
5. člen 

ULIČNA KOŠARKA 
 
Ekipo sestavljajo 4 igralci. Istočasno so na igrišču 3 igralci ene ekipe. Menjava je možna, ko je žoga 
izven igrišča.  
Igralci si sodijo sami po pravilu fair-playa, v slučaju spornih zadev odloča igriščni nadzornik. Ta z 
žrebom določi ekipo, ki bo metala na koš za prvo žogo, nato spremlja potek igre in rešuje sporne 
situacije, ko se ekipi ne moreta sporazumeti v določeni situaciji.  
Tekma se začne z metom na koš izza linije 6,75. Na koš meče igralec ekipe, ki jo je z žrebom določil 
igriščni nadzornik. Vsak zadetek iz igre v prostoru 6,25 šteje eno točko, zadetek izza črte pa šteje dve 
točki.  
Po danem košu nadaljuje igro ekipa, ki je dosegla koš izza bočne črte.  
Igralni čas je omejen na 15 minut ali pa do 15 doseženih točk (glej pravilo rezultat). Zmagovalec je 
ekipa, ki prej doseže 15 točk pod pogojem, da prednost pred nasprotnikom znaša vsaj dve točki. V 
primeru, da razlika ne znaša 2 točki, se igra podaljšek do 17. Zmaga ekipa, ki prva doseže 17 točk (ne 
glede na razliko). Če nobena od ekip ni dosegla 15 točk po 15 minutah igre, zmaga ekipa, ki je 
dosegla večje število točk. Če je rezultat izenačen, ekipi igrata naprej do prvega doseženega koša.  
Ko ekipa naredi 4 osebne napake, izpolni mali bonus. To pomeni, da za vsako naslednjo osebno 
napako ekipe njeni tekmeci izvajajo prosti met. Po prostem metu ostane žoga v posesti ekipe, ki je 
izvajala prosti met, če izvajalec zadane prosti met, sicer žoga pripada nasprotni ekipi. 
Z 8. osebno napako se izpolni veliki bonus in žoga ostane v posesti ekipe, ki izvaja prosti met, tudi če 
prostega meta ne zadane. Če je pri metu na koš storjen prekršek izza črte 6,25 in je ekipa že izpolnila 
bonus, sta igralcu, nad katerim je bil storjen prekršek, dodeljena dva prosta meta. Pri malem bonusu 
je žoga dodeljena nasprotni ekipi, če je izvajalec zgrešil drugi prosti met. Po izpolnjenem bonusu se 
ob doseženem košu in prekršku dosodi še dodatni prosti met igralcu, ki je zadel koš (posest žoge po 
metu je opredeljena v zgornjem delu te točke).  
Ekipa, ki ima 4 igralce, lahko le-te poljubno zamenja; menjave se opravijo v trenutku, ko je žoga izven 
igrišča (dosežen koš, prekršek). Vsaka ekipa ima pravico do ene minute odmora na tekmo. Minuta 
odmora se ne šteje v igralni čas. Čas napada ni časovno omejen. Igralec, ki na eni tekmi naredi 2 
nešportni osebni napaki, je izključen do konca tekme (če ima ekipa 4 igralce, ga lahko zamenja drugi 
igralec). 
Organizator športnih iger določi sistem tekmovanja. 
 
 
 
 

6. člen 
PLAVANJE 
 
Plavalna disciplina je 50m – prosto. Veljajo tekmovalna pravila PZS, sistem štartov po prijavljenih 
časih (od počasnejših do hitrejših)  Ekipo sestavljata 2 moška in 2 ženski. 
Tekmuje se samo za ekipno uvrstitev 
Organizator športnih iger določi sistem tekmovanja 
 
 

7. člen 
ŠAH 
 
Ekipo sestavljajo štirje igralci (3 M + 1 Ž); namesto moškega lahko igra ženska, obratna menjava ni 
možna)  
Vrstni red igralcev določi kapetan, vendar sme imeti igralec/-ka na poljubni deski največ 100 točk nižji 
slovenski rating Ro60 od igralcev/-lk na nižjih deskah. Takšen vrstni red velja za celotno tekmovanje. 
Sprememba ekipe za posamezna kola pa se pred začetkom kola zapiše v formular dvoboja. Če 
sprememba postave ni vpisana v formular do začetka dvoboja, se šteje, da ekipa igra dvoboj z 
osnovno postavo.  
Igra se 7 kol po švicarskem sistemu, pari se bodo določali z računalnikom. Zapisnik dvoboja 
sodniku preda kapetan zmagovalne ekipe, v primeru neodločenega rezultata pa kapetan ekipe z 
belimi figurami na prvi deski.  
Igralni čas je 10 minut + 5 sek/potezo po pravilih FIDE. 



 

 

Organizator športnih iger določi sistem tekmovanja 
 
 

8. člen 
BOWLING 
 
Ekipo sestavljajo štirje igralci (2 M + 2 Ž)  
Igrata se dve igri po deset metov. Zmaga tista ekipa, ki ima največ podrtih kegljev. 
Organizator športnih iger določi sistem tekmovanja 
 

 
 

9. člen 
TENIS 
 
Ekipa šteje 2 tekmovalca (1 M + 1 Ž)  
Igralo se po sistemu ROUN ROBIN (vsak z vsakim v skupini) s finalnim delom.  
Igralo se  do 6 dobljenih iger. Pri rezultatu 6:6 se igra podaljšana igra.  
Tekme kliče vrhovni sodnik, kateremu je potrebno po končanem dvoboju povedati rezultat. Pari si 
sodijo sami, razen finala, kjer bo sodil sodnik na stolu.  
Žogice izbere organizator iger. 
Organizator športnih iger določi sistem tekmovanja. 
 
 
 

 
 

10. člen 
BADMINTON 
 
Ekipo sestavlja mešana dvojica (ena ženska, en moški). Igra se na en dobljeni niz do 15, pri rezultatu 
8, doseženem na katerikoli strani, dvojici zamenjata strani igrišča. Pred začetkom se izvede žrebanje, 
zmagovalec izbere stran igrišča ali začetni servis.  
Igra se s plastičnimi žogicami po badmintonskih pravilih. 
Organizator športnih iger določi sistem tekmovanja 

 
 

11. člen 
NAMIZNI TENIS 
 
Ekipa šteje dva igralca (1 M + 1 Ž)  
Igra se po sistemu moški z moškim, ženska z žensko in mešani par.  
Igra se na dva dobljena niza do 11. Za končno uvrstitev odločajo število zmag, nato razlika v dobljenih 
in izgubljenih setih in zatem še razlika v dobljenih in izgubljenih točkah. 
Organizator športnih iger določi sistem tekmovanja 
 

 
 

12. člen 
PIKADO 
 
Ekipa sestavljajo štirje igralci (2 M + 2 Ž)  
1.) Igra 501 - SO (navadni zaključek).  

2.) Puščice so lahko dolge 16,8 cm in težke 18g (toleranca + 5%).  

3.) Igra se 4 x 4 tekmovalci z možnostjo rezerv. Zamenjani igralec nima možnosti ponovnega igranja.  

4.) Če je prvi met v prazno, se šteje in se ne ponavlja (isto kot če je pred vklopom aparata).  

5.) Začetek tekme med ekipama se začne z metom bližje sredini (center). Iz vsake ekipe meče en 
tekmovalec in ekipa tistega, ki je zadel bližje sredini, začne 1. Tekmo; naslednjo tekmo začne druga 
ekipa. Pri rezultatu 1:1 prične tista ekipa, ki je začela prvo tekmo.  

6.) Tekme se igrajo izmenično (začne ženska - moški - ženska - moški) pri obeh ekipah.  



 

 

7.) Zaključni met se upošteva, če je pikado v tarči in je zatajila elektronika (zaključek na 0).  

8.) V vseh ostalih primerih je sodnik pikado.  

9.) Igra se 20 krogov pri 501 (če igralca ne zaključita v določenem številu krogov, zmaga tisti, ki ima 
na displeju manjše število točk. Če imata oba igralca na displeju 1, pa zmaga tisti, ki je bil prvi na 
številki 1).  

10.) Na vsaki strani od aparata mora biti vsaj 50 cm prostora.  

11.) Višina centra je 172 cm - diagonala na črto je 293 cm od bulla.  
Organizator športnih iger določi sistem tekmovanja. 
 
 

13. člen 
VLEČENJE VRVI 
 
Ekipa šteje šest članov – 3 ženske in 3 moške, ki morajo biti na vrvi razvrščeni izmenično. Namesto 
moških lahko nastopijo ženske. Tekmuje se na izpad z enkratno zmago.. Tekmovalci morajo imeti 
športno obutev. Vlečenje se prične po sodniškem zvočnem signalu in traja, dokler sredinska oznaka 
na vrvi ne preide označene dvometrske črte.  
Organizator športnih iger določi sistem tekmovanja 
 

14. člen 
 

Točkovanje za skupno razvrstitev območnih odborov  
1. mesto 25 točk  
2. mesto 20 točk  
3. mesto 16 točk  
4. mesto 13 točk  
5. mesto 11 točk  
6. mesto 10 točk  
7. mesto 9 točk  
8. mesto 8 točk  
9. mesto 7 točk  
10. mesto 6 točk  
11. mesto 5 točk  
12. mesto 4 točke  
13. mesto 3 točke  
14. mesto 2 točki  
ostali 1 točka 

 
 

15. člen 
 

Organizator iger izbere športna igrišča, določi vodje posameznih tekmovanj in določi morebitne 
sodnike. Vsa tekmovanja morajo biti organizirana tako, da se končajo v 6 urah. 

 
 

16. člen 
 

 
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme glavni odbor.  
 
 
                                                                              

   Predsednica GO: 
       Jelka Velički 

 
Ljubljana, 15.11.2011 


