Na osnovi določil 24.člena Statuta balinarske zveze Slovenije je skupščina Balinarske
zveze Slovenije, dne 15.5. 2013 sprejela
PRAVILA
o kaznovanju igralcev z rumenim in rdečim kartonom
1. člen
Na prvenstvenih in cup tekmovanjih v organizaciji Balinarske zveze Slovenije, njenih
organizacij, občinskih in krajevnih tekmovanj ter na drugih turnirskih tekmovanjih
se zagotavljanje discipline poverja sodnikom, določenim za vodenje tekem.
2. člen
Za povzročene disciplinske prekrške izrekajo sodniki igralcem in vodjem ekip kazni,
predvidene v Mednarodnem tehničnem pravilniku, Disciplinskemu pravilniku in v tem
pravilniku.
3. člen
Disciplinski prekrški, zaradi katerih se izrekajo disciplinske kazni so prekrški, določeni v 31.
členu Mednarodnega tehničnega pravilnika (MTP), še posebej za :
-neprimerno obnašanje igralcev, omaloževanje sodnika s
nepravilno nošenje dresov, prostaške besede (točka 1),

kretnjami

in besedami,

-namerno zavlačevanje igre v cilju, da se pridobi na času, razburi nasprotnika itd, posebno
prekoračenje časa 45 sekund, določenega za igranje krogle (točka 4),
-svojevoljno zaustavljanje premikajočega se predmeta (točka 5 in 6),
-odklanjanje in nasprotovanje odločitvi sodnika (točka 8),
-prevare med igro, lažna predstavljanja določenih situacij v igri (točka 10),
-prepiranje z nasprotnikom glede storjenega prekrška namesto podane zahteve sodniku, da
odloči o prekršku (točka 12),
-odhod z igrišča brez sodnikovega dovoljenja (točka 13)
4. člen
Disciplinske kazni, ki jih izreka sodnik so :
1. Dodelitev belega kartona - opozorilo
2. Dodelitev rumenega kartona
3. Dodelitev rdečega kartona

Disciplinske kazni se izrekajo postopno.Opozorilo se lahko izreče samo enkrat med
tekmo.Rumeni karton se dodeli po danem opozorilu, rdeči karton pa po dodelitvi rumenega
kartona.
V izjemnih primerih, kadar gre za izjemno težak disciplinski prekršek, pred dodelitvijo
rumenega kartona, ni potrebno predhodno opozorilo (beli karton).
Prav tako v takih primerih za dodelitev rdečega kartona ni potrebna predhodna dodelitev
rumenega kartona in opozorila.
5. člen
Kaznovanje z rdečim kartonom ima obvezno za posledico izključitev igralca iz igre.
Izključeni igralec nima več pravice nastopa v tej tekmi, prav tako izključenega igralca ni
mogoče zamenjati z drugim igralcem.
6. člen
Sodnik, ki je dodelil rumeni ali rdeči karton je dolžan o tem izdelati poročilo v dveh izvodih.
V poročilu mora biti poleg osnovnih podatkov, pripadnosti klubu in tekmovanju na katerem
je bila izrečena kazen, podrobno navedeni razlogi zaradi katerih je dodeljen rumeni ali rdeči
karton.
Poročilo se pošlje tekmovalni komisiji, ki vodi tekmovanje.
7. člen
Tekmovalna komisija :
-en izvod sodniškega poročila zadrži, drugi izvod pa dostavi območni zvezi v kateri je
kaznovani igralec registriran,
Disciplinski sodnik :
-v primeru kaznovanja z rdečim kartonom izvrši avtomatski izrek kazni s prepovedjo igranja
ali vodenja na naslednjih dveh tekmah.
-v primeru kaznovanja z dvema rumenima kartonoma na tekmi oziroma na dveh tekmah v
času 12 mesecev, izvrši avtomatski izrek kazni s prepovedjo igranja ali vodenja na naslednji
tekmi, v kolikor pa se oceni, da je šlo ob podelitvi rumenega kartona v resnici za težjo kršitev,
ki jo sodnik kot tako ni ocenil, se opravi enak postopek kot v primeru kaznovanja z rdečim
kartonom s tem, da poročilu doda svoje stališče in utemeljitev.
8. člen
Izključeni igralec ne sme nastopiti na prvenstvenih, cup ali turnirskih tekmovanjih:
-v disciplini posameznikov in dvojic ter disciplinah zbijanja na območnem ali državnem
prvenstvu do konca tega prvenstva v tekočem tekmovalnem letu in na prvi naslednji tekmi v
ligaškem tekmovanju,
-v ligaškem tekmovanju, kombinaciji ali drugem tekmovanju, v tekmi, ki je v teku in na
naslednjih dveh tekmah v kateri igralčeva ekipa sodeluje po programu tekmovanja.
V prepoved igranja se ne vključujejo medklubska turnirska tekmovanja.

9. člen
Igralec, ki je kaznovan z dvema rumenima kartonoma na tekmi ozirpoma, na dveh
tekmovanjih v presledku 12 mesecev, ne sme nastopiti na prvi naslednji tekmi, po prejemu
2. rumenega kartona.
10. člen
Mladinci (do 18 let), ki so kaznovani z rdečim kartonom ne smejo nastopiti na
prvenstvenih, cup ali drugih tekmovanjih članov, dokler niso odslužili kazni v svoji kategoriji.
11. člen
Prepoved nastopanja iz členov 8.,9. in 10.tega pravilnika se nanaša na prvenstvena, cup ali
druga tekmovanja, ne glede na to kdo je organizator tekmovanja in ne glede na to, na
kakšnem tekmovanju je bil igralcu dodeljen rumeni ali rdeči karton.
Klubi so dolžni voditi evidenco, da igralci za čas prepovedi ne nastopajo na tekmovanju.
V nasprotnem primeru izgubijo tekmo v kateri je nastopil kaznovani igralec, vsled tega pa
tudi odgovarjajo skladno z disciplinskim pravilnikom.
12. člen
Organizator tekmovanja mora voditi evidenco kaznovanih igralcev z rumenim in rdečim
kartonom.Splošno evidenco kaznovanih igralcev pa so dolžne voditi območne zveze za
igralce, registrirane v njihovi območni zvezi, kot tudi pisarna BZS.
13. člen
Pravilnik se uporablja od dneva sprejema na skupščini BZS, ko preneha veljavnost
pravilnika, sprejetega na skupščini 22.03.1992.
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