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Obvestilo igralcem petanke
Sodniška komisija se je na eni izmed svojih rednih sej odločila, da vse člane ZDPS,
ki bodo sodelovali na tekmovanjih pod okriljem Zveze, ponovo opomni na predpisana
določila in priporočila, ki jih je potrebno spoštovati. Upoštevanje pravil igre in
primerno obnašanje igralcev na tekmovanjih bo vsem, tako igralcem kot sodnikom,
prihranilo nekaj slabe volje.
Oblačila
 Na DP mora tekmovalec, tekmovalka oziroma ekipa, ki igra skupaj, nositi
zgornje dele oblačil z logotipom svojega kluba. Igralci posameznega kluba, ki
skupaj igrajo v posamezni ekipi, morajo imeti enake klubske majice s klubskim
logotipom.
 Na DP je obvezna zaprta obutev spredaj in zadaj.
Neupoštevanje pravil oblačenja na državnih prvenstvih bo sankcionirano s
prepovedjo sodelovanja oziroma izključitvijo iz tekmovanja!
Alkohol in cigareti
 V času igre je uživanje alkohola in cigaret strogo prepovedano.
Uživanje alkohola in cigaret v času igre bo kaznovano z diskvalifikacijo igralca ali
igralke oziroma ekipe iz tekmovanja!







Spoštovanje pravil igre
Kakršno koli dvigovanje nog oziroma stopanje iz kroga, v času, preden vržena
krogla pade na tla, se smatra za prestop.
Igralec ima na voljo največ eno minuto, da odigra svojo kroglo. Ta čas začne
teči od trenutka, ko se predhodna krogla ali balinček ustavita ali, če je
potrebno merjenje zaradi ugotavljanja točke, od trenutka, ko je odločeno, kdo
ima točko.
Med predpisanim časom, ki ga ima igralec na voljo za metanje krogle, mora
biti med ostalimi igralci in gledalci popolna tišina.
Igralec, ki je na vrsti za met krogle, lahko, preden vrže kroglo, pobriše največ
eno »piko« na terenu.
Od tekmovalcev se pričakje spoštovanje ostalih igralcev in sodnika.

Kršenje pravil igre bodo sodniki sankcionirali (karton oziroma odvzem krogle).
Ponavljanje kršitev lahko privede do izključitve igralca ali igralke oziroma ekipe!
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Priporočila
 V primeru kršitve pravil naj igralci sami opozorijo sodnika.
 Zaželjeno je zarisovanje kroga, balinčka in krogel.

Simon Bračič
Predsednik SK ZDPS
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