ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE

PRAVILNIK O OBLAČILIH DRŽAVNIH
REPREZENTANC V PETANKI

Ljubljana, april 2017

PREDGOVOR
Ta pravilnik podrobneje določa pravila v zvezi z reprezentančnimi oblačili v petanki.
V nadaljevanju bo v pravilniku predstavljena sestava, barva, uporaba slovenskega
grba in zastave, drugih simbolov ter napisov na reprezentančnih oblačilih.
Za lažjo predstavo teh reprezentančnih oblačil je v pravilnik vključen tudi prikaz
posameznega reprezentančnega oblačila, ki bo pripomogel lažjemu razumevanju
pravilnika in izdelavi reprezentančnih oblačil.
Za pomoč pri sestavljanju pravilnika se Zveza društev petanke Slovenije zahvaljuje Lei
Mihalič, ki je poskrbela za prikaz posameznih reprezentančnih oblačil.
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1. VSEBINSKE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik določa pravila oblačenja državnih reprezentanc Slovenije v petanki na
uradnih tekmovanjih pod okriljem Zveze društev petanke Slovenije, v nadaljevanju
ZDPS.

SESTAVA ŠPORTNIH OBLAČIL
2. člen
Tekmovalci, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih za državno reprezentanco Slovenije
morajo nastopati v športnih oblačilih, sestavljenih iz: majic(e), zgornjega dela trenirke
(jakna oz. ogrevalna jakna) in spodnjega dela trenirke (dolge hlače, lahko pa poleg
dolgih hlač tudi kapri hlače).
2a. člen
Športno obutev si tekmovalec, ki nastopa na uradnem tekmovanju za državno
reprezentanco zagotovi sam.

BARVA ŠPORTNIH OBLAČIL
3. člen
Majice, v katerih tekmovalec zastopa državno reprezentanco so v osnovi modre ali
zelene barve. Reprezentantu se zagotovi tolikšno število majic, kolikor je tekmovalnih
dni na prvenstvu . Majice morajo biti modre ali zelene barve ali pa vsebujejo dvobarvno
kombinacijo modre in zelene barve. V posebnih primerih lahko IO ZDPS določi, da so
lahko majice izjemoma tudi drugih barv.
4. člen
Trenirka, ki je sestavljena iz jakne ter dolgih (lahko tudi kapri hlač) je lahko v:
-

enobarni kombinaciji (modra ali zelena barva),
dvobarvni kombinaciji (modra in zelena barva).
5. člen

Za majice in trenirke se izberejo tipi barv, ki so predvideni za nacionalne športne drese
Slovenije.
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UPORABA SLOVENSKEGA GRBA IN ZASTAVE
6. člen
Na majici in jakni, ki ju reprezentant uporablja na uradnih tekmovanjih, je potrebno
uporabiti grb Republike Slovenije. Mesto grba je na srčni strani, prostor okoli grba pa
mora biti prazen.
7. člen
Na nacionalni športni opremi oz. na dresu reprezentančnih oblačil je možno uporabiti
tudi zastavo Republike Slovenije. V primeru uporabe zastave na dresu, naj bo ta na
levem rokavu oblačila.

NAPIS SLOVENIJA
8. člen
Napis Slovenija mora biti napisan z velikimi tiskanimi črkami. Za tipografijo napisa se
izbere VERDANA.
9. člen
Ker reprezentanti uporabljajo nacionalno športno opremo največkrat na mednarodnih
tekmovanjih, je napis Slovenija napisan v angleškem jeziku - SLOVENIA, na zgornjem
hrbtnem delu reprezentančnega oblačila. Napis je lahko v različnih barvnih
kombinacijah in z dodanim napisom »pentanque«. Napis je lahko tudi na hlačah.

DRUGI SIMBOLI
Znak opremljevalca
10. člen
Na dresu reprezentančnih oblačil je lahko naveden tudi znak opremljevalca.
Napisi in logotipi Zveze društev petanke Slovenije
11. člen
Logotip nacionalne športne zveze oz. logotip ZDPS je umeščen na desni rokav
reprezentančnega dresa.
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Logotipi sponzorjev
12. člen
Na nacionalni športni opremi so lahko natisnjeni tudi logotipi sponzorjev. Postavitev
teh logotipov ni dovoljena v neposredni bližini grba.
Imena igralcev
13. člen
Na zadnjem delu reprezentančnega dresa se lahko uporabi tudi ime igralca - njegov
priimek. Za napis priimka je potrebno uporabiti enako tipografijo napisa kot za napis
Slovenia.

KONČNE DOLOČBE
14. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
15. člen
Pravila oblačenja določena s tem pravilnikom so vezana tudi na selektorje posameznih
državnih reprezentanc.
16. člen
Za ženska reprezentančna oblačila se uporablja ženski model oblačil, za moška
reprezentančna oblačila se uporablja moški model oblačil v skladu s tem pravilnikom.
17. člen
Oblačila za državne reprezentance zagotovi ZDPS, to pa ne velja za obutev.
18. člen
Reprezentančna oblačila je na Zvezi dolžan pred vsakim tekmovanjem pravočasno
prevzeti selektor posamezne državne reprezentance.

19.člen
Majice, ki so sestavni del športnih oblačil državne reprezentance, se posameznemu
reprezentantu dodelijo v trajno last. Ostala športna oblačila s katerimi reprezentant
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razpolaga oz. zastopa državo na uradnem tekmovanju, mora reprezentant očiščene
vrniti selektorju državne reprezentance.
20. člen
Športna oblačila, ki niso trajna last reprezentanta mora selektor posamezne
reprezentance v najkrajšem času vrniti Zvezi, ta pa je dolžna oblačila ustrezno hraniti
ter jih ob ponovnih uradnih tekmovanjih dolžna izročiti selektorju posamezne državne
reprezentance.
21. člen
Ta pravilnik velja do njegovega neposrednega preklica. Nov pravilnik potrdi in sprejme
izvršni odbor ZDPS.
22. člen
Ta pravilnik je sestavljen na podlagi priročnika Olimpijskega komiteja Slovenije, z
naslovom: »SLOVENSKE ŠPORTNE BARVE IN UPORABA DRŽAVNIH
SIMBOLOV«.
23. člen
Ta pravilnik vsebuje prilogo, v kateri so prikazani posamezni deli reprezentančnih
oblačil, to pa zato, da si lažje predstavljamo, kako posamično reprezentančno oblačilo
izgleda in kako ter koliko lahko odstopa od končnega izdelka.
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2. PRIKAZ REPREZENTANČNIH OBLAČIL
Slika 1: Majici z grbom

Slika 2: Majici z zastavo
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Slika 3: Majici z napisom SLOVENIA

Slika 4: Zelena majica z logotipom ZDPS

9

Slika 5: Modra majica z logotipom ZDPS
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Slika 6: Zelen komplet trenirke
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Slika 7: Modri komplet trenirke
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Slika 8: Komplet trenirke
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Slika 9: Drugi simboli na reprezentančnem oblačilu

14

Ljubljana, 03.04.2017

Dušan Gorše
Predsednik ZDPS
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