NAVODILA ZA PISANJE SLOVENSKEGA ZAPISNIKA
SPLOŠNA NAVODILA
Za pisanje zapisnika se uporablja velike tiskane črke. Ob vpisovanju imen igralcev, trenerjev,
uradnih predstavnikov ter vseh uradnih oseb, se te zapiše s polnim priimkom ter prvo črko
imena ter piko. Primer zapisa Janez Novak: »NOVAK J.«. V primeru, da za isto ekipo igra tudi
Jakob Novak pišemo črke imena do prve različne. Primer: »NOVAK JAN. , NOVAK JAK.«.

GLAVA ZAPISNIKA
Vse se izpolni z modro barvo. Imena ekip se prepišejo s spletne strani, kjer so dostopni vsi
podatki potrebni za izpolnitev tega dela zapisnika. Na spletni strani www.kzs.si pod zavihkom
tekmovanja zgolj izberemo ustrezno kategorijo, poiščemo potrebno tekmo in podatke
prepišemo.

Slika 1: Glava zapisnika

Pri kategoriji prečrtamo oziroma obkrožimo ustrezno izbiro.
Datum zapišemo v obliki DD. MM. LLLL (Primer: 14. 08. 2019). Uro pričetka tekme vedno
zapišemo kot bi se slednja izpisala na digitalni uri UU:MM (Primer: 19:45 ali za dopoldansko
tekmo 09:00).
Za priimkom in prvo črko imena sodnikov ter komisarja zapišemo tudi mesto, od kjer ta
prihaja (Primer: »NOVAK J. (LJUBLJANA)«).

PODATKI EKIPE
V polje posamezne ekipe je potrebno prepisati ime ekipe iz glave zapisnika. V stolpec
»Priimek in ime igralcev« je potrebno priimke igralcev in prvo črko imena (oziroma več, če je
to potrebno; glej primer zapisa zgoraj). V stolpec levo od priimka in imena se zapiše
registracijsko številko, v stolpec »Številka igralca« pa se zapiše njegova številka na dresu.
Zaradi lažjega beleženja napak med tekmo je priporočljivo, da so igralci v zapisnik zabeleženi
od najnižje do najvišje številke dresa. Kapetanu moštva se dopiše oznaka »(CAP)«. Vse
navedene podatke dobimo iz »Prijavne liste«, ki nam jo predajo predstavniki ekip vsaj 40
minut pred tekmo.
Iz prijavne liste se prepiše priimek in prvo črko imena trenerja, enako velja za pomočnika
trenerja in uradnega predstavnika, če sta slednja prisotna. V primeru, da ekipa nima trenerja,
na njegovo mesto vpišemo kapetana ekipe, ki je tako zaveden tako med igralci, kot v polju
trener (primer: » Trener: BOŽIČ L. (CAP)«.

Slika 2: Polje ekipe

NOGA
Pred začetkom tekme v nogo zapišemo zgolj člane zapisnikarske mize s priimkom in prvo
črko imena, vpisati je potrebno tudi številko licence. Tekom same tekme po koncu četrtin
zapišemo tudi rezultat posamezne četrtine (koliko točk je ekipa dosegla v posamezni
četrtini). Po zaključku tekme napišemo končni rezultat ter zmagovalno ekipo. Poleg
dopišemo tudi čas ob zaključku tekme, saj tako vemo kdaj se zaključi obdobje 15 minut, ko
lahko kapetan s svojim podpisom na zapisnik poda ugovor.

Slika 3: Noga zapisnika

PRED TEKMO
Zapisnik naj bi bil spisan vsaj 20 minut pred začetkom tekme. Vsaj 10 minut pred začetkom
tekme mora trener ekipe označiti začetno peterko, kar stori tako, da z rdečo zapiše »X« v
stolpcu »Vstop v igro« ob igralcu, ki bo tekmo začel. S podpisom z modro barvo nato potrdi
zapisane igralce in predstavnike. Najprej navedeno opravi domači trener, za njim pa
gostujoči. Ob prihodu na igrišče tik pred samo tekmo nato zapisnikar preveri začetno peterko
in z rdečo obkroži »X«, ki ga označi trener. (glej sliko 2)
Pred začetkom tekme lahko zapisnikar označi smer napada posameznih ekip, saj vidi na
katerega izmed košev se ekipa ogreva. V primeru, da ekipa A v prvem polčasu napada na
njegov levi koš, v zapisniku v polju za posamezno četrtino ekipo A zapiše na levi strani
(primer na Sliki 4). V drugem polčasu v tem primeru ekipo A zapiše na desno, saj bo napadala
na koš na njegovi desni strani.

Slika 4: Vpis smeri napada ekip

MED TEKMO
Z barvo, ki ustreza posamezni četrtini, beleži dosežene koše (za 1, 2 ali 3 točke) ter zgrešene
proste mete, napake posameznikov (osebne, tehnične, nešportne, izključujoče) in minute
odmora. Prvo četrtino piše z RDEČO, drugo s ČRNO, tretjo z ZELENO, četrto in morebitne
podaljške pa z MODRO barvo.
Minuta v kateri je prišlo do dogodka beležimo sledeče. Če je na glavni uri še 9:01 ali več je do
dogodka prišlo v 1. minuti, če je na glavni uri od 9:00 do 8:01 je do dogodka prišlo v 2.
minuti, če je na glavni uri od 8:00 do 7:01 je do dogodka prišlo v 3. minuti itn.

KOŠI: kronološko in sproti beleži doseže zadetke – rezultat.
NAPAKE: v polje napake posameznikom vpisuje dosojene napake (primeri zapisa napak na
koncu dokumenta). Ob napaki igralca na igrišču prečrta naslednjo številko pri posamezni
četrtini v polju »Napake ekipe«. Tehnične napake trenerja ne štejejo v napake ekipe.

VSTOP IGRALCEV: ob vstopu igralca v igro to označi z »X«, ki ga zapiše k igralcu v stolpec
»Vstop v igro«.

MINUTE ODMORA: ob odobreni minuti odmora pri posamezni ekipi vpiše minuto, v kateri
je bila slednja odobrena, v kvadratek v polju »Minute odmora«. V primeru, da trenerju v
drugem polčasu do zadnjih dveh minut tekme še ni bila odobrena nobena minuta odmora, se
mu prva minuta odmora prečrta z dvema vodoravnima črtama (slika 2). Trener lahko namreč
v zadnjih dveh minutah 4. četrtine lahko odobrita zgolj dve minuti odmora.

Primeri zapisa koša so na sliki 5, primeri zapisa napak, vstopa igralcev ter minut odmora pa
na Sliki 2.

TEKOČI REZULTAT
V prvem stolpcu je ŠTEVILKA IGRALCA, v drugem DOSEŽENI ZADETKI, v
tretjem MINUTA, v četrtem ŠTEVILKA IGRALCA in v petem DOSEŽENI
ZADETKI. V vsako vrstico se vpiše le po en dogodek, ki se je dogodil
moštvu A ali B (Slika 5).
Zapis košev (Slika 5)
- Koš za dve točki zapišemo normalno, pri zadeti trojki obkrožimo nov
seštevek rezultata moštva.
- V primeru izvajanja dodatnega prostega meta napišemo
okrogli oklepaj ‘(‘, v primeru izvajanja dveh ali treh
prostih metov napišemo oglati oklepaj ‘[‘,
v primeru prostega meta zaradi tehnične napake pa se občrta
kvadratek meta za tehnično napako

ZAKLJUČEVANJE ČETRTIN
Slika 5: Kronološko
Po koncu posamezne četrtine je potrebno le-to zaključiti. Za zadnjim
beleženje košev v četrtini
doseženim košem potegnemo dve tanjši oziroma eno debelejšo črto,
prepišemo rezultat ob koncu četrtine in spodaj ponovno narišemo dve
tanjši oziroma eno debelejšo črto (Slika 5 zapis spodaj s črno). V zgornjo vrstico naslednje
četrtine vpišemo trenutni rezultat in pod tem potegnemo črto (Slika 5 zapis z rdeč). Pri
prepisovanju rezultata na začetek druge četrtine je potrebno doseženo število točk vpisati
pravilni ekipi, saj se na polčasu zamenja smer napada. V nogo se zapiše število točk, ki jih je
ekipa v tej četrtini dosegla (Slika 3). Ob zadnji doseženi napaki igralca in trenerja se potegne
navpična črta (pri tistih, ki napake še niso storili, se to naredi ob prvem kvadratku), enako se
navpično črto nariše pri zadnji vzeti minuti odmora. Če slednja še ni bila odobrena, se jo
nariše na levo stran prvega kvadratka. Prečrta se neizkoriščene napake ekipe z dvema
vzporednima črtama (Slika 2). Vse to storimo z barvo s katero se je četrtina pisala.

PO TEKMI
Po zaključku tekme se kot pri vsaki drugi četrtini podčrta zadnji dosežen koš in prepiše
rezultat ob koncu četrtine. V nogo zapisnika se napiše rezultat četrtine, prepiše se končni
rezultat, vpiše se zmagovalno ekipo ter ura ob zaključku tekme. Neizkoriščene minute
odmora se prečrta z dvema vodoravnima črtama, neizkoriščene napake posameznika
(igralca/trenerja) oziroma prazne kvadratke se prečrta z vodoravno črto. Nato se ob pri
svojih podatkih podpišejo vsi člani ekipe pomožnih sodnikov.

OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE
-

-

Ob polčasu zapisnikar obrne puščico, ker ekipi zamenjata koše na katere napadata, in na
vrh stolpca za 3. četrtino vriše smer puščice!
Če igralec dobi dve tehnični, dve nešportni oziroma eno nešportno in eno tehnično
napako mora biti izključen. Zapisnikar mora to takoj sporočiti sodniki, poleg zadnje od
navedenih napak pa igralcu v naslednji kvadratek zapiše GD.
Če je trener izključen, vodenje moštva prevzame pomočnik trenerja oziroma kapetan
moštva in se dodatne napake klopi oziroma trenerja vpisuje pod pomočnika trenerja.
Postopek v primeru, ko je igralec dobil peto napako in je ostal na igrišču
o Dosežene napake in koši igralca, ki je že dobil 5. napako obveljajo
V primeru veljavnega avtokoša ekipe A vpišemo točke kapetanu na igrišču ekipe B.
ZAPIS PROSTEGA META ZARADI NAPAKE OBRAMBNIH TREH SEKUND
o Velja zgolj v katetegorijah U15, U13, U11, U9
o Zadrževanje obrambnega igralca v raketi, pod košem, ki ga brani
Obrambne 3 sekunde – kazen 1 prosti met za nasprotno ekipo!
o V zapisniku ga označimo tako, da poleg prostega meta v zgornji desni kot
napišemo piko – ne glede na to ali je zgrešen ali zadet!

Posebni primeri v priloženem zapisniku:
1. 5. minuta 1. četrtine: obojestranska nešportna napaka dosojena igralcema A9 in B20.
Kazni se izničijo (glej zapis napak).
2. 4. minuta 2. četrtine: Tehnična napaka trenerju ekipe A zaradi obnašanja igralcev na
klopi (glej zapis napake in izvedbe prostih metov).
3. 5. minuta 3. četrtine: Prosti met za zaradi tehnične napake trenerju ekipe B, ki se
izvaja med prostimi meti.
4. 5. minuta 4. četrtine: Izključitev igralca (GD) A9 zaradi dosojene tehnične in
nešportne napake.
5. 7. minuta 4. četrtine: Izključitev trenerja (GD) ekipe B zaradi dosojenih dveh tehničnih
napak zaradi njegovega obnašanja (označeno s C).
6. 9. minuta 4. četrtine: Direktna izključitev (D) igralca A31.

ZAPISOVANJE NAPAK
1. Osebna napaka, katere kazen niso prosti meti,
se označi tako, da se vpiše minuta, v kateri se je zgodila.
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2. Osebna napaka, katere kazen je (so) prosti met(i), se označi tako,
da se poleg minute, v kateri se je zgodila, vpiše vejica desno zgoraj.

10'

3. Nešportna napaka se označi tako, da se poleg minute,
v kateri se je zgodila, vpiše črka U.

8U

4. Druga nešportna napaka igralca se označi tako,
da se poleg minute v kateri se je zgodila, vpiše črka U,
za njo pa v naslednjem kvadratku črki GD.

8U

5. Izključujoča napaka se označi tako, da se poleg minute,
v kateri se je zgodila, vpiše črka D.

8D

6. Tehnična napaka igralca se označi tako, da se poleg minute,
v kateri se je zgodila, vpiše črka T.

8T

7. Druga tehnična napaka igralca se označi tako,
da se poleg minute v kateri se je zgodila, vpiše črka T,
za njo pa v naslednjem kvadratku črki GD.

8T

8. Tehnična napaka zaradi nešportnega vedenja trenerja samega se
označi tako, da se poleg minute, v kateri se je zgodila, vpiše črka C.

8C

9. Tehnična napaka, ki je bila vpisana trenerju zaradi kateregakoli
drugega razloga, se označi tako, da se poleg minute,
v kateri se je zgodila, vpiše črka B.

8B
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Tehnične ali izključujoče napake trenerja NE štejejo med napake moštva.
10. Za drugo tehnično napako trenerju zapisano kot C oziroma za
tretjo tehnično napako trenerju se označi tako, da se poleg črke
C oz. B v naslednjem kvadratku zapišeta še črki GD.
11. Napake obeh moštev, ki so bile dosojene približno hkrati in
kaznovane z enakimi kaznimi, ter se v skladu s pravili igre izničijo,
se v zapisniku označijo tako, da se poleg minute, v kateri so se zgodile,
vpiše ustrezna črka (T, U, B, C) POD njo pa še mala črka 'c'.

8C

8TC

12. Napako(e) dosojeno(e) v intervalu igre (napaka(e) šteje(jo) v naslednji
četrtini in je vpisana z 'barvo' naslednje četrtine), se označi tako, kot
da bi se zgodila v prvi minuti naslednje četrtine.

1T

13. Obojestranska napaka se zapiše enako kot osebna 10 napaka,
katere kazen niso prosti meti.
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10C GD

Primeri zapisa izključujoče napake osebam na klopi moštva
Izključujoča napaka namestnika se vpiše:

123456

GORENC K.
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8B2

4 3 2 1 Trener: KOSMAČ M.
6 7 8 9 Pomočnik trenerja: TORKAR S.
Izključujoča napaka pomočnika trenerja se vpiše

8B2
8D

4 3 2 1 Trener: KOSMAČ M.
6 7 8 9 Pomočnik trenerja: TORKAR S.

Izključujoča napaka namestnika po njegovi 5. napaki se vpiše:

123456

GORENC K.
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8B2

4 3 2 1 Trener: KOSMAČ M.
6 7 8 9 Pomočnik trenerja: TORKAR S.

Primeri za izključujoče napake v primeru pretepa
Izključujoče napake oseb na klopi moštva, ker so ob pretepu zapustili klop moštva, morajo
biti zapisane na spodaj prikazani način. V vseh preostalih prostorih za napake izključene
osebe se vpiše velika črka 'F'.
Če je izključen le trener:

4 3 2 1 Trener: KOSMAČ M.
6 7 8 9 Pomočnik trenerja: TORKAR S.
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Če je izključen le pomočnik trenerja:

4 3 2 1 Trener: KOSMAČ M.
6 7 8 9 Pomočnik trenerja: TORKAR S.
Če sta izključena trener in pomočnik trenerja:

4 3 2 1 Trener: KOSMAČ M.
6 7 8 9 Pomočnik trenerja: TORKAR S.

Če ima namestnik manj kot 4 napake, se v preostale prostore za napake vpiše velika črka 'F':

123456

GORENC K.
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Če je to namestnikova 5 napaka, se v preostali prazen prostor vpiše velika črka 'F':

123456

KOZJEK N.
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Če je namestnik že naredil 5 napak, se velika črka 'F' vpiše v prostor, ki sledi prostoru za vpis pete
napake:

123456

RUS Ž.
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K zgornjim primerom izključitve igralcev Gorenc, Kozjek in Rus, ali če je bil izključen spremljevalec
moštva, je potrebno tehnično napako vpisati tudi trenerju moštva:

4 3 2 1 Trener: KOSMAČ M.
6 7 8 9 Pomočnik trenerja: TORKAR S.

8B2

Tehnične ali izključujoče napake dosojene zaradi pretepa ne štejejo med napake moštva.

