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1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1.1 Uporaba in uveljavljenost  
 
1.1.1 Uporaba in uveljavljenost  
 
Pravilnik obsega pravila tekmovanj pod okriljem BZS in predpise tekmovanj krovnih zvez za 
člane BZS.  
 
1.1.2 Sezona  
 
Tekmovalna sezona BZS traja eno leto. Sezona se prične s 1.1. in konča z 31.12.  
 
1.1.3 Koledar tekmovanj  
 
Za sezono se izda koledar tekmovanj z zveznimi in mednarodnimi termini. Koledar pripravi 
direktor tekmovanj v sodelovanju z IO. 
 
Prošnje društev za dodelitev tekmovanj in terminov morajo biti posredovani pisno 
najkasneje do 31. 12. oz. podani ustno najkasneje na razdelitveni skupščini.  
 
V primeru, da za določeno tekmovanje kandidira več društev, društva pa se sama ne morejo 
dogovoriti glede prevzema izvedbe tekmovanja, direktor tekmovanj dodeli tekmovanje 
tistemu društvu, ki za tekmovanje zagotovi najboljše tekmovalne pogoje, kot so opredeljeni v 
dokumentu, ki ga pripravita in objavita športni direktor in direktor tekmovanj. 
 
1.2 ODGOVORNOST  
 
1.2.1 Odgovornost  
 
Vsaka oseba, ki je posredno član BZS, za posledice svojih dejanj odgovarja BZS.  
Vsako društvo je posredno odgovorno BZS za posledice dejanj oz. neaktivnosti svojih članov.  
 
1.2.2 Nepoznavanje  
 
Nepoznavanje reda, pravilnika ali pravil ne more biti razlog za opravičilo ali olajšavo.  
 
1.2.3 Interpretacije  
 
Postavljanje pravil oz. oblikovanje pravil, ki niso navedena oz. obrazložena v tem pravilniku, 
se interpretirajo tako, da se kar najbolj približajo pravilom, ki so navedena v tem pravilniku.  
 
Interpretacija tega pravilnika je v pristojnosti direktorja tekmovanj.  
 
 
 
 



1.2.4 Dolžnost obveščanja  
 
Za obveščanje odgovornih oseb o poteku tekmovanja oz. srečanja je pristojen vodja 
tekmovanja ali vodja domače ekipe, če gre za ekipni dvoboj.  
 
1.3 DRUŠTVA IN EKIPE  
 
1.3.1 Društva  
 
Društva so zadolžena, da zastopajo interese svojih tekmovalcev v okviru odločitev, ki se 
sprejemajo s strani BZS. Svoje člane morajo seznaniti s pravili tekmovanj in jih pravočasno 
informirati o tekmovanjih BZS.  
 
Društva so svojim članom dolžna posredovati sporočila BZS v dogovorjeni obliki v najkrajšem 
možnem času.  
 
1.3.2 Vodja tekmovalcev  
 
Vodja tekmovalcev je funkcionar društva, ki je zadolžen za obveščanje in vodenje 
tekmovalcev društva. Direktor tekmovanj opravlja vso komunikacijo s tekmovalci društva 
prek vodje tekmovalcev.  
 
Društvo ob pričetku sezone imenuje vodjo tekmovalcev. Svojo izbiro sporoči direktorju 
tekmovanj. V odsotnosti njegovo delo po pooblastilu društva opravlja drug funkcionar 
društva.  
 
1.3.3 Ekipe društev  
 
Ekipam se pred začetkom sezone določijo imena. Ime velja za celotno sezono. Ime ekipe oz. 
društva ne sme biti nespodobno in ne sme posredno ali neposredno označevati tobačnega 
ali alkoholnega izdelka.  
 
Društvo prijavi ekipo pri BZS na za to predvidenem obrazcu z naslednjimi navedbami:  
 

• ime ekipe, ki mora razločno govoriti, kateremu društvu ekipa pripada in se razlikuje 
od ostalih ekip istega društva,  

 

• katerega tekmovanja se ekipa udeležuje.  
 
 
 
1.4 TEKMOVALCI  
 
1.4.1 Tekmovalec  
 
Tekmovalci so vse osebe, ki so posredno člani BZS ali nastopajo na tekmovanjih pod okriljem 
BZS.  



 
 
1.4.2 Reklame  
 
Na oblačilu tekmovalca se lahko nahaja tudi reklama, vendar le tako, da ta ne povzroča 
težave pri razpoznavnosti pripadnosti društva. Reklama mora biti izdelana estetsko, ne sme 
biti nespodobna in ne sme posredno ali neposredno označevati tobačnega ali alkoholnega 
izdelka.  
 
Direktor tekmovanj lahko nošenje neprimerne reklame prepove.  
 
1.4.3 Starostne meje  
 
V celotni tekoči sezoni za tekmovalca velja, da pripada naslednji starostni skupini:  
 

• šolar: v sezoni dopolni največ 16 let,  
 

• mladinec: v sezoni dopolni največ 18 let,  
 

• senior: v sezoni dopolni najmanj 40 let.  
 
Tekmovalci se lahko odločijo za nastop v katerikoli konkurenci za katero izpolnjujejo pogoje.  
 
Starostne skupine se usklajujejo s predpisi krovnih zvez z odlokom direktorja tekmovanj.  
 
1.4.4 Pripadnost društva  
 
Vsak tekmovalec lahko zastopa le eno društvo, ki je član BZS.  
Tekmovalec ne more biti član društva BZS, če to predpisi krovnih zvez ne dovoljujejo. 
  
1.4.5 Menjava društva  
 
V eni sezoni je možna samo ena menjava društva (prestop). Prestop je možen samo v enem 
od prestopnih rokov:  
 

• poletni prestopni rok: od 1.7. do 31.8.,  
 

• zimski prestopni rok: od 1.1. do 15.1.  
 
Prestope ugotavlja odgovorni funkcionar s pomočjo prejetih seznamov članstva društev ob 
zaključku prestopnega roka.  
 
V slučaju podvojenega članstva se prestop zamrzne, društvi pa morata v roku 14 dni 
ugotoviti članstvo. V primeru spora odloča športni direktor. Njegova odločitev je dokončna.  
 



Izven prestopnih rokov je menjava društva mogoča le v izjemnih primerih. Primere 
posamično obravnava športni direktor. Postopek prestopa je enak prestopom v prestopnih 
rokih.  
 
Tekmovalci s pravnomočno suspendirano tekmovalno licenco ne morejo menjati društva, vse 
do preklica oz. ugasnitve suspenza njihove tekmovalne licence. 
 
1.4.6 Tekmovalna in začetniška licenca 
 
1.4.6.1 Uporaba 
 
Uradnih tekmovanj BZS se lahko udeležijo le tekmovalci, ki imajo veljavno tekmovalno ali 
začetniško licenco. Če BZS tekmovalca pošlje na mednarodno tekmovanje, ki je izven njene 
pristojnosti, se mu vnaprej izda veljavna tekmovalna licenca. 
 
Če je v pogojih za nastop na tekmovanju določeno, da lahko nastopajo samo igralci s 
tekmovalno licenco, si morajo nelicencirani tekmovalci pred nastopom pridobiti enkratno 
tekmovalno licenco. Enkratna tekmovalna licenca velja le za nastop na določenem 
tekmovanju in preneha veljati po zaključku tekmovanja. Taki tekmovalci imajo vse pravice in 
obveznosti letno licenciranih tekmovalcev (pravica do točkovanja, spoštovanje predpisov, 
itd.). 
 
1.4.6.2 Izdaja tekmovalne licence 
 
Za tekmovalno licenco zaprosi društvo tekmovalca in v imenu tekmovalca uredi vse 
postopke. Tekmovalna licenca se izda na ime tekmovalca in ni vezana na članstvo 
tekmovalca v društvu. Ob izdaji tekmovalne licence se določi obdobje njene veljavnosti, ki je 
praviloma do konca tekoče sezone. 
 
Za enkratno tekmovalno licenco za nastop na odprtem ali mednarodnem tekmovanju BZS 
lahko zaprosijo tudi tekmovalci, ki niso posredni člani BZS. V tem primeru za tekmovalno 
licenco v imenu tekmovalca zaprosi organizator tekmovanja. 
 
Tekmovalne licence se ne izda tekmovalcu v suspenzu ali tekmovalcu, ki je član društva, ki je 
v suspenzu. Izdaje se ne izvede tudi v primeru, če bi bilo to v nasprotju z odlokom 
disciplinskega organa, ki je bil izdan tekmovalcu. 
 
Postopek pridobitve tekmovalne licence in upravljanje s tekmovalnimi licencami predpiše 
športni direktor. 
 
1.4.6.3 Veljavnost tekmovalne licence 
 
Tekmovalec ima lahko v določenem časovnem obdobju le eno tekmovalno licenco. 
Tekmovalna licenca je lahko veljavna, neveljavna ali suspendirana. 
 
Tekmovalna licenca postane neveljavna po poteku obdobja za katerega je bila izdana. 
Neveljavna tekmovalna licenca nima časovne omejitve in traja do izdaje nove veljavne 



tekmovalne licence ali do izbrisa tekmovalca iz registra tekmovalcev. V času ko tekmovalec ni 
član društva BZS, tekmovalna licenca ni veljavna, razen če gre za enkratno tekmovalno 
licenco. 
 
Tekmovalna licenca postane suspendirana s pravnomočnostjo odločbe disciplinskega organa 
o suspenzu tekmovalca oz. suspenzu tekmovalne licence. Suspendirana tekmovalna licenca 
nima časovne omejitve in traja do preklica s strani disciplinskega sodnika ali do izpolnitve 
pogojev oz. poteka  rokov iz odločbe o suspenzu. Predlog za preklic suspenza lahko poda 
suspendirani, njegov matični klub in vsak organ oz. funkcionar BZS. Suspendirana 
tekmovalna licenca se povrne v aktivno ali neaktivno ob izpolnitvi pogoja, poteku roka iz 
suspenza ali uradnem preklicu s strani disciplinskega sodnika. 
 
1.4.6.4. posebna določila za začetniško licenco.  
 
Začetniško licenco izda športni direktor na prošnjo upravičenca ali društva. Izda se na ime, 
ni prenosljiva in ni pogojena s članstvom v kateremkoli društvu. Ob izdaji licence se določi 
obdobje njene veljavnosti, ki je praviloma do konca tekoče sezone. 
 
Začetniška licenca krije pravico do nastopa na začetniških tekmovanjih pod okriljem BZS in 
pravico do brezplačnega uvodnega tečaja biljarda pod okriljem pooblaščenih oseb BZS.  
 
Pogoje in obseg uvodnega tečaja določi športni direktor. 

Pogoje in postopek pridobitve in upravljanje z amaterskimi licencami predpiše 
direktor tekmovanj. 

Za tekmovalce amaterje ne veljajo pravila disciplinskega pravilnika in tekmovalnega 
pravilnika. 

Po potrebi se za njih sprejme posebno (prilagojeno) poglavje k pravilnikoma, ki ga za 
svoji področji pripravita disciplinski sodnika oz. direktor tekmovanj, sprejme pa IO 
BZS. 
 
1.4.6.5. ukrepi ob prenehanju članstva društva v BZS  

Če društvo preneha s članstvom v BZS v času ko je bilo v suspenzu ali če preneha s 
članstvom še preden je izpolnilo vse obveznosti, ki izhajajo iz članstva BZS, se 
tekmovalne licence tekmovalcev društva suspendirajo. Zahtevo za suspenz 
tekmovalnih licenc poda IO BZS pri pristojnem disciplinskem organu. 
 
1.4.7 Omejitev nastopa tekmovalcem BZS  
 
IO BZS lahko tekmovalcem iz upravičenih razlogov prepove nastopanje na katerikoli 
prireditvi, ki je neposredno povezana z biljardnim športom. Med upravičene razloge za 
prepoved štejejo npr.: veljaven suspenz tekmovalca, neprimernost tekmovanja s stališča 
športa, škodovanje organizaciji BZS ipd.  
 
 
 



1.4.8 Oblačila  
 
Osnovno in splošno je v veljavi:  
 

• oblačila morajo biti negovana in čista,  

• klubski grb je lahko v obliki našitka ali natiska,  

• klubski grb mora biti prišit, zalikan, nalepljen, izvezen ali direktno natisnjen,   

• prepovedano je nositi pokrivala kot so: kapa, klobuk, rutica,  

• prepovedane so športne hlače, trenirke ipd.,  

• prepovedano je igrati brez čevljev ali brez nogavic,  

• prepovedano je nositi copate, sandale in podobno obutev,  

• med igro je prepovedana uporaba prenosnega glasbenega predvajalnika, sončnih očal in 
podobnih pripomočkov, ki niso medicinsko indicirani,  

• prepovedana so brezrokavna oblačila, kot so atletske majice ipd.,  

• prepovedano so oblačila iz šumečih in podobnih materialov, 

• prepovedano je nošenje kakršnih koli žaljivih ali neprimernih vsebin. 
 
1.4.8.1 OBLAČILNI PREDPIS A  
 
Velja za člane reprezentance na uradnih tekmovanjih kot so: Evropsko prvenstvo, Svetovno 
prvenstvo in podobna tekmovanja krovnih zvez.  
 
Za določeno tekmovanje se vedno nosi oblačilo, ki je bilo zahtevano oz. dano na razpolago s 
strani BZS. BZS pri izbiri oblačila upošteva pravila tekmovanja, na katerem bodo tekmovalci 
nastopali.  
 
Tekmovalci morajo nositi našitek oz. natisk zveze. Nosi se na levi strani prsi ali na levem 
rokavu (nadlahtnici). Če je predpisano tudi nošenje klubskih oznak, se lahko našitek zveze 
nosi pod našitkom oz. natiskom društva.  
 
Reklama, ki jo nosi tekmovalec, mora biti odobrena s strani BZS. Reklamni našitek oz. tisk 
mora biti kvalitetne izdelave in mora biti primerne velikosti oz. velikosti, kot je predpisana s 
strani OKS. 
 
1.4.8.2 OBLAČILNI PREDPIS B  
 
Velja za vsa tekmovanja BZS razen začetniške lige. Podroben oblačilni predpis določa direktor 
tekmovanj.  
 
Poleg osnovnih pravil oblačenja velja tudi:  
 

• kot zgornje oblačilo: bela srajca, klubska srajca ali klubska polo majica z dolgimi ali 
kratkimi rokavi. Zgornjo oblačilo mora imeti našitek oz. natisk grba kluba. V času 
nastopanja mora biti viden. 

• oblačila za noge: elegantne dolge črne ali temne hlače iz blaga, pri dekletih lahko tudi 
elegantno črno ali temno krilo prek kolen; črne ali temne nogavice. 

• obuvalo so elegantni črni ali temni čevlji. 



 
Tekmovalci, ki na tekmovanju nastopajo z enkratno licenco ni potrebno nositi majice oz. 
srajce opremljeno s klubskim grbom (klubska majica ali srajca), morajo pa nastopati v srajci 
ali polo majici homogene barve (oboje s kratkimi ali dolgimi rokavi). 
 
 
1.4.8.3 OBLAČILNI PREDPIS LAHKOTNO  
 
Velja za tekmovanja, ki se ne točkujejo za lestvico posameznikov. 
 
Veljajo osnovna pravila oblačenja z izjemo za zgornje oblačilo, ki mora biti srajca ali polo 
majica z dolgimi ali kratkimi rokavi, homogene barve in brez raznih napisov, pri čemer ni 
obvezna nošnja grba društva ali kluba. 
 
1.4.8.4. KRŠITEV OBLAČILNIH PRAVIL 
 
Pod upravičenimi pogoji (hladen oz. neogrevan prostor, bolezen, višja sila itd.) lahko 
tekmovalec na tekmovanju začasno nastopa izven pravil oblačilnega predpisa, če gre za 
manjše odstope od pravil oblačenja (npr. nošnja jopice preko grba društva, manjši barvni 
odstopi, itd.). Izjema sme trajati največ za čas trajanja prvega polnega  kola tekmovanja oz. 
prve tri ure tekmovanja, karkoli traja dlje časa. Po tem času mora tekmovalec svojo opremo 
prilagoditi oblačilnemu predpisu, razen če mu vodja tekmovanja ali glavni sodnik dovolita 
nadaljevanje tekmovanja z oblačili, ki so izven pravil oblačenja (npr. bolezen, višja sila, itd.). 
 
V primeru, da takih razlogov ni, tekmovalec pa svojih oblačil ne prilagodi predpisu, se mu 
izreče opomin, ki mora biti zaveden v zapisnik in se tekmovalca opozori opozori, da je dolžan 
za vsako odigrano kolo plačati denarno kazen v višini naslednjega večkratnika števila pet (5), 
pri čemer je prva denarna kazen pet (5) evrov, vse nadaljnje kazni pa se seštevajo. Če 
tekmovalec denarne kazni ne plača do pričetka njegovega dvoboja, se šteje, da je dvoboj 
izgubil.  
 
Kršitve oblačilnega predpisa niso predmet disciplinskega postopka.«  
 
 
1.4.9 Obnašanje  
 
Tekmovalec, funkcionarji in gostje oz. gledalci, ki so posredni člani BZS (člani klubov članic 
BZS), se morajo vesti in nastopati kot športniki in se korektno obnašati proti nasprotnikom, 
drugim tekmovalcem, sodnikom, funkcionarjem in gledalcem. To pravilo velja v celotnem 
času tekmovanja, če je tekmovalec v tekmovalnih oblačilih in se nahaja na kraju tekmovanja.  
 
V času lastnega nastopanja tekmovalec ne sme uživati alkohola in drugih nedovoljenih 
substanc. Po zaključku nastopanja lahko uživa alkohol pod pogojem, da iz njegovih oblačil ne 
izhaja, da je aktivni udeleženec tekmovanja (vidnost klubske majice). 
 
 
 



1.5 DIREKTOR TEKMOVANJ  
 
1.5.1 Splošno  
 
Direktor tekmovanj je pooblaščeni funkcionar s strani BZS in je odgovorna oseba za vsa 
tekmovanja pod okriljem BZS.  
 
1.5.2 Dolžnosti direktorja tekmovanj  
 
Direktor tekmovanj je zadolžen za pripravo vseh tekmovanj BZS. Po potrebi lahko direktor 
tekmovanj imenuje svojega namestnika in pomočnike, ki jih potrdi IO BZS.  
 
Naloge direktorja tekmovanj so sledeče:  
 

• priprava predpisov za izvedbo tekmovanj,  
 

• priprava koledarja tekmovanj v sodelovanju z IO BZS,  
 

• priprava sistemov tekmovanj,  
 

• priprava obrazcev dvobojev in zapisnikov tekmovanj,  
 

• koordinacija dela svojih pomočnikov in vodstva tekmovanja,  
 

• obveščanje društev o tekmovanjih in njihovih pravilih,  
 

• spremljanje izidov dvobojev, izdelovanje lestvic, rezultatov tekmovanj ipd.,  
 

• koordinacija dela svojih pomočnikov in vodstva tekmovanja,  
 

• sodelovanje s športnim direktorjem pri vodenju evidence tekmovalcev in njihovih 
dosežkov,  

 

• sodelovanje s sodniško organizacijo, 
 

• izobraževanje, izdajanje in odvzemanje licenc vodij tekmovanj, 
 

• sestava komisije za pregled biljardnic pred začetkom sezone, sestava in objava 
kriterijev in postopkov za oceno primernosti ter odobritev tekmovalnih miz. 

 
 
1.6 VODSTVO TEKMOVANJA  
 
1.6.1 Splošno  
 
Vodstvo tekmovanja je pooblaščen organ za izvedbo določenega tekmovanja. Vodstvo 
tekmovanja določa direktor tekmovanj.  



 
1.6.2 Dolžnosti vodstva tekmovanja  
 
Vodstvo tekmovanja skrbi za izvedbo tekmovanja. Sestava vodstva tekmovanja je odvisna od 
vrste in nivoja tekmovanja. Minimalno sestavo vodstva tekmovanja za posamezno kategorijo 
tekmovanj določi direktor tekmovanj s pisnim sklepom pred začetkom tekmovalne sezone. 
Med tekmovalno sezono se ne smejo spreminjati. 
 
Vsakokratne nagrade za vodenje in sojenje določi IO BZS s pisnim sklepom pred pričetkom 
vsakokratne tekmovalne sezone. Med tekmovalno sezone se ne smejo spreminjati. 
  
1.6.2.1 Protokol izvedbe tekmovanja 
 
Delo vodstva tekmovanja določajo sledeči predpisi: 
1. Vodstvo tekmovanja mora biti prisotno na tekmovališču najkasneje pol ure, pred 

pričetkom tekmovanja. 
2. Pred pričetkom se opravi pregled in ocena stanja ter čistoče biljardne opreme. Če 

katera biljardna miza ali krogle ne zadostujejo minimalnim kriterijem, ima vodja turnirja 
pravico, da to opremo izloči iz uporabe za tekmovanje. 

3. Turnir se začne s pozdravnim govorom točno ob objavljeni uri in mora biti jasen in 
glasen. Vsebuje naj vse osnovne informacije tekmovanja, izbrane discipline in 
morebitne posebnosti. Proti koncu govora se tekmovalce vpraša ali so vse razumeli in 
ali ima še kdo kakšna vprašanja. 

4. Govor se zaključi s poudarkom na korektnosti in spoštljivosti do soigralcev. Zadnji 
stavek je vedno sledeči: “Za dodatna vprašanja sem vam vedno na voljo, hvala za vašo 
pozornost in dobro igro vsem.” 

5. Vodja tekmovanja mora biti stalno prisoten in mora skrbeti za red, disciplino in tišino. 
6. Glasba se lahko predvaja, vendar z znižano glasnostjo. 
7. Vodja turnirja mora na socialnem omrežju BZS objaviti vsaj imena polfinalistov in ure 

začetka polfinalnih in finalnih dvobojev. 
8. Obvezno je fotografiranje vsaj vseh polfinalistov. Za najboljšo kvaliteto fotografij, naj 

bodo v pomoč luči nad biljardno mizo, ki se jih med fotografiranjem usmeri v 
tekmovalce. 

9. Vodja tekmovanja mora ob koncu tekmovanja napisati vsaj osnutek dogajanja na 
tekmovanju in poslati športnemu direktorju ali predsedniku BZS, za potrebe urejanja in 
objave članka o tekmovanju. 

 
V primeru, da direktor tekmovanj ugotovi, da vodstvo tekmovanja svojega dela ne opravlja 
dovolj dobro, ni upravičeno do denarne nagrade. 
 
1.7 SODNIKI  
 
1.7.1 Splošno  
 
Vsako tekmovanje oz. srečanje mora imeti sodnika oz. vodjo tekmovanja z veljavno sodniško 
licenco. 
 



1.7.2 Odrejanje sodnikov na tekmovanja  
 
Osnovna pravila za odrejanje sodnikov na tekmovanja urejajo sodniški pravilnik in drugi 
predpisi sodniške organizacije. Potrebe po sodnikih direktor tekmovanj sporoča odgovorni 
osebi sodniške organizacije.  
 
 
1.7.3 Dolžnosti sodnika na tekmovanju  
 
Osnovne dolžnosti sodnika urejajo sodniški pravilnik in drugi predpisi sodniške organizacije.  
 
Sodniki na tekmovanjih odgovarjajo vodji tekmovanja. 
 
Stalna prisotnost sodnika je obvezna pri finalnih dvobojih. To pomeni, da sodnik opravlja 
svoje dolžnosti stoje ob biljardni mizi, skozi ves čas trajanja finalnega dvoboja. 
 
Postavitev krogel med finalnim dvobojem je obvezna sodnikova dolžnost. 
 
Sodnik naj poskrbi, da so biljardne mize in krogle ponovno očiščene po potrebi in pred 
začetkom polfinalnih in finalnih dvobojev. 
 
 
1.8 ORGANIZATORJI IN IZVAJALCI TEKMOVANJ  
 
1.8.1 Splošno  
 
Organizator tekmovanja je odgovorna oseba za izvedbo športnega dogodka. Izvajalec 
tekmovanja je oseba, ki tekmovanje izvede v imenu organizatorja.  
Organizatorji in izvajalci tekmovanj so prednostno člani BZS, ki se zavezujejo za izvedbo 
določenega tekmovanja. Izjemoma so lahko organizatorji in izvajalci tekmovanj tudi druge 
pravne osebe.  
 
1.8.2 Obveščanje o tekmovanjih  
 
Direktor tekmovanj mora poslati obvestila o tekmovanju vsem članom BZS. Rok za izdajo 
obvestila je 7 dni pred rokom za prijavo na tekmovanjem, če je bil ta objavljen v letnem 
koledarju, drugače pa vsaj 14 dni pred rokom za prijavo na tekmovanje. 
 
1.8.3 Obveščenost tekmovalcev  
 
Organizator mora poskrbeti za ustrezno obveščenost tekmovalcev od časa izdaje obvestila o 
tekmovanju do pričetka tekmovanja. Za obveščenost med tekmovanjem samim skrbi 
izvajalec tekmovanja.  
 
Način obveščanja določajo predpisi o izvedbi tekmovanj.  
 
 



1.8.4 Oprema biljardnice 
 
Biljardne mize morajo zadostiti kriterijem tekmovanja in naj bodo v čim boljšem stanju, ki ga 
lahko prireditelj v danem terminu omogoči. 
 
Vsaka biljardna miza mora imeti velik in iz daljave jasno berljiv prikazovalnik rezultatov 
dvobojev. 
 
1.8.4.1 Samostoječa tabla 
 
Med tekmovanjem je priporočena uporaba samostoječe magnetne table, formata 70 x 100 
cm, ki mora biti postavljena tako, da je jasno vidna ob prihodu v biljardnico in da naključnim 
gostom biljardnice delno ovira prehod do biljardnih miz, na katerih se izvajajo dvoboji 
tekmovanja. 
 
Vsebovati mora sledeče elemente: 

1. Jasen in velik naslov tekmovanja, na vrhu table, ki je lahko ročno napisan. 
2. List formata A5 z BZS logotipom, na desni strani, zgoraj ob naslovu tekmovanja. 
3. List formata A3 s tekmovalnim sistemom top 16, ki se sproti ročno izpisuje. 
4. List formata A4 z jasnim simbolom, ki gledalce poziva k tišini. 
5. Listi formata A5 s profili in statistiko top slovenskih igralcev (nosilci), ki igrajo na tem 

tekmovanju. 
6. Ročno napisano vabilo k ogledu polfinalnih in finalnih dvobojev ob točno določenih 

urah. 
 
Postavitev elementov na samostoječi tabli: 

 
 



1.8.5 Rediteljska služba  
 
Izvajalec tekmovanja v skladu z zakonom poskrbi za rediteljsko službo.  
 
1.8.6 Reklame  
 
Reklame na kraju tekmovanja so dovoljene samo v primeru, da ne vplivajo negativno na 
potek tekmovanja.  
 
IO BZS lahko iz utemeljenih razlogov objavo določenih reklam prepove.  
 
1.8.7 Pravila o vstopnini  
 
Organizator lahko za ogled tekmovanja zahteva vstopnino. Organizator se o višini prispevka 
dogovori z IO BZS.  
 
Prost vstop se mora zagotoviti funkcionarjem BZS in kontrolnim organom., kakor tudi 
trenerjem.  
 
1.9 KONTROLNI ORGANI  
 
Kontrolne organe tekmovanj določa in vodi direktor tekmovanj.  
 
Kontrolnim organom je dovoljen vpogled v vsa poročila o tekmovanjih in v vso 
dokumentacijo, na osnovi katere je razvidno, če se tekmovanje odvija v skladu s predpisi.  
 
1.10 ŠPORTNI DIREKTOR  
 
1.10.1 Splošno  
 
Športni direktor je pooblaščeni funkcionar s strani IO BZS.  
 
1.10.2 Dolžnosti športnega direktorja  
 
Športni direktor je zadolžen za organizacijsko in strokovno usposabljanje trenerjev in zveznih 
selektorjev. V odsotnosti zveznega selektorja skrbi za pripravo vseh reprezentanc. Športni 
direktor lahko imenuje svojega namestnika in pomočnike, ki jih mora odobriti IO BZS.« 
 
Naloge športnega direktorja so predvsem: 
 

• sestava spiska kandidatov za zveznega selektorja; 

• soodloča v vseh strokovnih vprašanjih glede razvoja športnega biljarda in sodeluje pri 
pripravi strateških načrtov glede strokovnega in športnega razvoja biljarda; 

• pripravlja izobraževanja in strokovne izpite za trenerje in zvezne selektorjev; 

• izdajanje trenerskih licenc, 

• izdajanje tekmovalnih licenc,  

• organizacija in koordinacija strokovnega izobraževanja, 



• pripravljanje predlogov za podeljevanje priznanj in nagrad zaslužnim tekmovalcem, 
športnim delavcem in drugim upravičencem, 

• skrb za obveščanje pristojnih funkcionarjev za stike z javnostjo. 
 
V odsotnosti zveznega selektorja športni direktor opravlja še naslednje naloge: 
 

• organizacija in koordinacija dela vseh reprezentanc BZS; 

• priprava in izvajanje programov za delo reprezentanc in sestava poročil o njihovem 
delu. 

 
1.11 TRENERJI IN SELEKTORJI  
 
1.11.1 Pogoji za opravljanje funkcij  
 
Trenerji in zvezni selektorji morajo imeti veljavno trenersko licenco. Za funkcijo ne morejo 
kandidirati osebe, ki so v preteklosti storile hujšo kršitev pravil BZS ali krovnih zvez. Do 
pridobitve zveznega selektorja s trenersko licenco bo funkcijo zveznega selektorja opravljala 
oseba, ki jo imenuje skupščina BZS. Veljavno trenersko licenco ni treba imeti tistim, ki delo 
trenerja opravljajo na podlagi posebnih predpisov BZS.  
 
Kandidati za trenerje morajo opraviti trenerski izpit pri BZS ali krovni zvezi.  
 
Zveznega selektorja na predlog športnega direktorja določi IO BZS. Kandidat za selektorja 
mora imeti veljavno trenersko licenco, biti mora poznavalec biljardne igre, imeti mora 
voditeljske sposobnosti, zmožen ocenjevanja kvalitete in psihične pripravljenosti igralcev, biti 
mora nepristranski, itd. 
 
1.11.2 Test iz poznavanja pravil  
 
Test za trenerje je sestavljen iz praktičnega in teoretičnega dela, ki jih pripravi športni 
direktor. Test vsebuje naslednje smernice:  
 

• teorija biljardne igre,  
 

• praktični del,  
 

• osnove športne psihologije,  
 

• mentorstvo.  
 
 
1.11.3 Dolžnosti zveznega selektorja  
 
Zvezni selektor je zadolžen za strokovno delo z vsem reprezentancami BZS.  
 
Naloge in pristojnosti zveznega selektorja so predvsem: 

- spremljanje športnega napredka pri vseh tekmovalcih BZS; 



- avtonomno sestavlja listo kandidatov za reprezentanco in odloča o končni sestavi 
vseh reprezentanc; 

- skupaj z letnim načrtom dela reprezentanc pripravi in izdela tudi stroškovno analizo 
letnega načrta ter ga predloži IO BZS v finančno usklajevanje in odobritev;  

- izdela in izvaja letni načrt priprave reprezentantov oz. kandidatov za reprezentanco; 
- pripravlja druge predloge za delo s kandidati za reprezentanco. 

 
1.11.4 Delo trenerjev in selektorjev  
 
Delo trenerjev in selektorjev vodi in usklajuje športni direktor.  
 
2. Tekmovanja 
 
2.1 OSNOVNO  
 
2.1.1 Odobritev organizacije tekmovanj BZS  
 
O odobritvi organizacije tekmovanja pod okriljem BZS odloča direktor tekmovanj.  
Predpise za prijavo določajo predpisi o izvedbi tekmovanj.  
 
2.1.2 Odobritev organizacije mednarodnih tekmovanj  
 
Organizacija tekmovanj, na katerih so do nastopa upravičeni tekmovalci različnih držav članic 
krovnih zvez, morajo biti odobrena s strani IO BZS.  
 
2.1.3 Termini tekmovanj  
 
Termine tekmovanj določa direktor tekmovanj. 
 
2.1.4 Nagrade  
 
Nagrade so lahko častne ali denarne. Častne nagrade določajo predpisi o izvedbi tekmovanj, 
denarne nagrade pa IO BZS.  
 
2.2 SPLOŠNA PRAVILA TEKMOVANJ  
 
2.2.1 Bonton in disciplina 
 
Bonton je prioriteta. Tekmovalci naj vedno izkazujejo medsebojno spoštovanje. 
 
 
2.2.2 Točnost  
 
Udeleženci tekmovanja morajo biti na tekmovališču ob času, ki je bil naveden s s trani 
direktorja tekmovanj oz. vodstva tekmovanja.  
 



Vsi tekmovalci morajo biti praviloma na tekmovališču najmanj 15 minut pred 
predvidenim pričetkom dvoboja (priporočeni čas). Če pričetek dvoboja ni predviden, 
morajo biti tekmovalci na tekmovališču prisotn i glede na vsakokratna navodila 
vodstva tekmovanja in tako zagotoviti nemoteni potek tekmovanja.  
 
Tekmovalca, ki ni prisoten ob predvidenem času pričetka dvoboja oz. ob pozivu na 
dvoboj, če čas pričetka ni vnaprej predviden, se čaka 15 minut. Po preteku te ga časa 
se šteje, da je tekmovalec dvoboj izgubil brez dobljene igre.  
 
2.2.3 Višja sila  
 
Kot opravičilo za nenastopanje ali zamudo, se upošteva samo višja sila. O nastanku višje sile 
odloča vodja tekmovanja oz. direktor tekmovanj.  
 
2.2.4 Obveza pozdravljanja  
 
Pred pričetkom dvoboja se morajo tekmovalci pozdraviti s sodnikom in med seboj z 
rokovanjem. Po tekmi se poslovijo od sodnika in drug od drugega na enak način.  
 
Ne pozdravljanje se obravnava kot nešportno vedenje.  
 
2.2.5 Izpolnjevanje zapisnikov  
 
Za vsako tekmovanje se vodi zapisnik. Praviloma to velja tudi za posamična srečanja oz. 
dvoboje tekmovanj višjega ranga.  
 
Pravila za izpolnjevanje zapisnikov določa direktor tekmovanj.  
 
2.2.6 Pravila tekmovanja  
 
Na odobrenih tekmovanjih veljajo določbe in pravila BZS. Če le ta ne zadostujejo za presojo 
primera, se ravna po pravilih krovnih zvez.  
 
Za vse primere, ki potrebujejo odločitve in interpretacijo na mestu, je pristojno vodstvo 
tekmovanja ali odgovarjajoča komisija. Pravila interpretira direktor tekmovanj.  
 
Direktor tekmovanj je zadnja instanca v primeru spora.  
 
2.2.7 Območje in kraj tekmovanja  
 
Območje tekmovanja je prostor v katerem se odvijajo dvoboji. Kraj tekmovanja je prostor 
kjer poteka tekmovanje in se nahaja okoli območja tekmovanja.  
 
V območju tekmovanja se smejo nahajati samo tekmovalci dvobojev v teku in sodniki 
dvobojev. Vodstvo tekmovanja po potrebi dovoli dostop tudi drugim osebam, če so te 
potrebne za potek dvobojev. Izjeme določa direktor tekmovanj.  
 



Območje in kraj tekmovanja morata biti ustrezno označena.  
 
2.2.8 Sponzorstvo  
 
Tekmovalca, ki nastopa na tekmovanjih BZS, lahko IO BZS obveže z obvezo nošenja reklam.  
 
2.2.9 Medijske pravice  
 
Udeleženci tekmovanj se strinjajo z brezplačno objavo svoje osebe na sliki, pisno ali tonsko v 
medijih.  
 
2.2.10 Lestvice posameznikov  
 
BZS vodi točkovne lestvice posameznikov. Lestvice so sestavljene iz točk prejetih na 
tekmovanjih BZS. Vodi se skupna lestvica in lestvice posamičnih konkurenc, če to tekmovalni 
sistem omogoča.  
 
Tekmovanja za točkovanje in način točkovanja predpisuje direktor tekmovanj ob pričetku 
sezone. Način točkovanja se med sezono lahko spremeni samo izjemoma z utemeljenim 
razlogom.  
 
2.2.11 Jakostna kategorizacija tekmovalcev  
 
Namen jakostne kategorizacije tekmovalcev je spremljanje kvalitete tekmovalcev in njihovo 
rangiranje.  
 
Rangiranje omogoča možnost prirejanja tekmovanj, ki zagotavljajo enake možnosti vsem 
nastopajočim.  
 
Načine in pravila kategorizacije določa direktor tekmovanj. 
 
2.2.12 Promocija tekmovanj - Priporočeno 
 
Za potrebe boljše medijske prepoznavnosti tekmovalcev in BZS, se priporoča sledeče: 

1 Uredi se video snemanje finalnih dvobojev z dveh zornih kotov. 
2 Za potrebe objave se uredi video prispevek, ki vsebuje samo najboljše trenutke 

finalnega dvoboja, v končni dolžini največ 5 minut, torej t.i. “Highligths” tekmovanja. 
3 Video prispevek se redno in v uglednem času objavi na Youtube in Facebook straneh 

in v primeru resnično atraktivne igre, lahko služi tudi kot prispevek za televizijske 
športne oddaje. 

 
 
2.3 TEKMOVANJA BZS  
 
2.3.1 Ekipno državno prvenstvo  
 



Ekipno državno prvenstvo je tekmovanje prosto sestavljenih ekip licenciranih 
tekmovalcev BZS. Odvija se bodisi kot enkratno tekmovanje ali niz tekmovanj s 
sklepnim tekmovanjem najboljših.  
 
Izvedbene predpise sprejme in objavi direktor tekmovanj najmanj en (1) mesec pred 
predvidenim pričetkom tekmovanja oz. serije tekmovanj (liga).  
 
Zmagovalec prvenstva dobi naslov ekipnega državnega prvaka.  
 
2.3.2 Državna prvenstva posameznikov  
 
Državna prvenstva posameznikov so tekmovanja namenjena slovenskim tekmovalcem. 
Prirejajo se enkrat v sezoni za posamezno disciplino in v različnih kategorijah, če za to obstaja 
dovolj velik interes tekmovalcev.  
 
2.3.3 Zvezni turnirji  
 
Zvezni turnirji so tekmovanja posameznikov, ki jih pripravlja BZS. Do nastopa so upravičeni 
vsi tekmovalci BZS.  
 
Zvezni turnirji so lahko razdeljeni v več jakostnih nivojev, lahko tudi regijsko.  
 
Pri zveznih turnirjih nižjega ranga se lahko uporablja jakostna lestvica posameznikov za 
omogočanje možnosti uspeha vsem tekmovalcem.  
 
2.3.4 Odobrena tekmovanja BZS  
 
So vsa tekmovanja, ki jih organizatorji prijavijo pri BZS. Tekmovanja namenjena domačim 
tekmovalcem odobri direktor tekmovanj, mednarodna tekmovanja pa IO BZS.  
 
Do nastopa so upravičeni vsi tekmovalci z veljavno tekmovalno licenco in tekmovalci drugih 
držav po dogovoru z IO BZS.  
 
Izvedbo tekmovanja organizator pripravi po navodilih direktorja tekmovanj.  
 
2. 3. 5. Začetniška liga. 
 
Začetniška liga je serija začetniških turnirjev pod okriljem BZS. Do nastopa so upravičeni zgolj 
začetniki – netekmovalci z veljavno začetniško licenco. Obseg in vrsto tekmovanj določi 
direktor tekmovanj na podlagi izkazanega interesa tekmovalcev začetnikov  ali pa izvedbo 
tekmovanja predlaga društvo zainteresirano za izvedbo tekmovanja 
 
2.4 TEKMOVANJA KROVNIH ZVEZ  
 
2.4.1 Splošno  
 
Štartna mesta se uredijo s strani IO BZS upoštevajoč veljavne predpise.  



Pri določitvi štartnih mest in ostalih predpisov se upoštevajo določila pristojne krovne zveze.  
 
2.4.2 Odrejanje na evropsko prvenstvo in svetovno prvenstvo  
 
IO na predlog zveznega selektorja odloči za koliko štartnih mest se bo zaprosilo za našo 
zvezo. 
 
Kriterije za izbiro reprezentantov pripravlja zvezni selektor. Kriterije za naslednje leto mora 
javno objaviti najkasneje v enem (1) mesecu od dne, ko se je v posamezni kategoriji zaključilo 
aktualno evropsko ali svetovno prvenstvo.  
 
2.4.3 Odrejanje na druga tekmovanja  
 
Izbiro tekmovalcev za nastop na drugih tekmovanjih, kjer o štartnih mestih odloča BZS, 
opravi športni direktor.  
 
3. Prehodne in končne določbe 
 
Ta Pravilnik je sprejela skupščina na seji z dne 2. 9. 2006, njegove spremembe in dopolnitve 
pa na seji skupščine z dne 31. 5. 2010 in z dne 29. 8. 2010.  
 
Dopolnjen in spremenjen Pravilnik stopi v veljavo z dnem 1. 1. 2011. Z istim dnem preneha 
veljati tekmovalni pravilnik z dne 2. 9. 2006 in z dne 31. 5. 2010.  
 
 
 
Mitja Gradišnik, predsednik BZS 
Posodobitev - Kristijan Nikl 
17.12.2017 
 


