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Obvestilo igralcem tekmovanja »FINAL FOUR« 
 
 
Spoštovani člani ZDPS! 
 
V sredo, 30.09.2020, in četrtek, 01.10.2020, se bodo odvijali zaključni boji za 
ekipnega državnega prvaka 2020. Sodniki pozivamo tekmovalce, da je na 
tekmovanjih pod okriljem ZDPS dovoljeno igrati izključno z kroglami odobrenimi s 
strani F.I.P.J.P. V nadaljevanju dodajamo 2. in 2a. člen mednarodnih pravil igre, kjer 
so opisane značilnosti dovoljenih in ne dovoljenih krogel: 
 

2. Značilnosti odobrenih krogel  

Petanka se igra s kroglami, ki jih je odobrila F.I.P.J.P. (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu 
Provençal). Ustrezati morajo naslednjim merilom:  

1. Morajo biti narejene iz kovine.  
 

2. Imeti morajo premer med 7,05 cm (najmanj) in 8 cm (največ).  
 

3. Imeti morajo težo med 650 gramov (najmanj) in 800 gramov (največ).  
 
Zaščitni znak proizvajalca in teža morata biti vtisnjena na kroglah in vedno čitljiva.  
Na tekmovanjih igralcev, ki so stari 11 let in manj, je dovoljena uporaba krogel, ki tehtajo 600 
gramov, merijo v premeru 65 milimetrov in so izdelana z dovoljenimi oznakami.  
 

4. Ne smejo biti obtežene ali napolnjene s peskom. Splošno pravilo je, da krogel, potem, ko jih je 
izdelal pooblaščeni izdelovalec, ne smemo nepooblaščeno spreminjati ali prilagajati na noben 
način. Prepovedano je spreminjati tudi trdoto krogel, ki jo je določil izdelovalec.  

 
Ime in priimek igralca, njegov začetnice, različni logotipi, začetnice in akronimi v skladu s specifikacijo 
izdelovalca pa so vendarle lahko vgravirani v krogle.  
 

2a. Kazni zaradi neustreznih krogel  

 
Igralec, ki krši zgoraj omenjene pogoje (4), je takoj izključen iz tekmovanja, skupaj s svojimi 
soigralci/soigralkami.  
 
Če krogla ni bila nepooblaščeno spremenjena pač pa je obrabljena ali »škart« ter ni prestala kontrole 
nadzornega telesa, ali pa ne izpolnjuje pogojev iz zgornjih odstavkov 2. točke (1), (2) in (3), jo mora 
igralec zamenjati. Igralec/igralka lahko zamenja tudi celo garnituro krogel.  
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Pritožbe igralcev, ki se nanašajo na odstavke (1), (2) ali (3) te točke, morajo biti podane pred 
začetkom igre. Zaradi tega je v interesu igralcev, da njihove kot tudi krogle nasprotnikov ustrezajo 
zgoraj navedenim pogojem.  
 
Pritožbe, ki se nanašajo na odstavek (4) te točke se lahko podajo po končanem obratu (med dvema 
obratoma) kadar koli za časa trajanja igre. Vendar bo od tretjega obrata naprej, če je bilo dokazano, 
da je pritožba glede nasprotnikovih krogel neutemeljena, ekipa ali igralec, ki se je pritožil, kaznovana 
s tremi točkami, ki bodo dodane nasprotnikovemu rezultatu.  
 
Sodnik ali žirija lahko kadar koli zahtevajo pregled krogel katerega koli igralca ali več njih.  
 

 
 
V upanju ob upoštevanju pravil igre vas lepo pozdravljamo. 
 
Športni pozdrav, 
 
   

 
 
 
Simon Bračič 
predsednik SK ZDPS 

 

 

 
 

  
 
 


