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Pravilnik o tekmovanjih v državnih članskih ligah v Prstometu 

 
1. člen 

 
Ta pravilnik ureja tekmovanja v članskih državnih ligah v prstometu. Tekmovanje 
poteka v 1. in regionalnih ligah. Tekmovanje v 1. ligi vodi Prstometna 
organizacija Slovenije, tekmovanja v regionalnih ligah pa regije. Ligaška sezona 
se začne spomladi s poletnim premorom in se zaključi jeseni istega leta. 
 

2. člen 
 
V ligah nastopajo Prstometna Društva ali sekcije društev (v nadaljevanju PD) in 
tekmovalci članic Prstometne  organizacije Slovenije (POS), registrirani v skladu 
s Pravilnikom POS o registraciji in katerih PD imajo poravnano članarino v POS za 
tekoče leto.  Tekmovalci izkazujejo svojo identiteto z veljavnim osebnim 
dokumentom. 
 

3. člen 
 
Pravico do nastopanja v državnih članskih ligah za posamezno sezono na podlagi 
uvrstitve v predhodni sezoni pridobijo ekipe tistih PD, ki pred začetkom 
tekmovanja plačajo prijavnino. V ligah ni startnin, razen če vodstvo posamezne 
regije oz. lige odloči drugače. 
 

4. člen 
 
Najmanjše število prijavljenih tekmovalcev posameznih društev v lige je 6 
tekmovalcev ne glede na spol in kategorijo, v ženskih ligah pa najmanj 5 
tekmovalk ženskega spola ne glede na kategorijo. V sestavi ekipe sme biti največ 
en tekmovalec, ki ni državljan Slovenije. 
 

5. člen 
 
1. člansko ligo v prstometu sestavlja 14 PD žensko ligo pa najmanj 6 PD in 
največ 14 PD. PD v 1. ligi lahko nastopajo le s po eno ekipo. S preostalimi 
ekipami lahko nastopajo v regionalnih ligah, vendar v vsaki z največ eno. 
Med potekom lige smejo tekmovalci v ekipah svojega PD prehajati le iz nižje v 
višjo ligo (iz regionalne v 1. ligo).  
Prestopi igralcev v druga PD so dovoljeni le po koncu ligaške sezone in se 
opravijo do konca prijavnega roka PD v eno izmed lig. PD mora igralca, ki je 
prestopil v prijavnici za ligo posebej označiti, PD iz katere je prestopil pa pisno 
odjaviti POS. 
 

6. člen 
 
PD lahko od tekmovanja v naslednji sezoni odstopijo, vendar morajo tako 
odločitev POS sporočiti najpozneje do konca prijavnega roka za prihodnjo ligaško 
sezono. 
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7. člen 
 
PD, ki v eni sezoni ne nastopi na enem ali več turnirjih, se kaznuje v skladu s 
kazenskimi določbami tega pravilnika. Če se PD ligaškega turnirja ne udeleži 
zaradi višje sile, se tekma praviloma odigra v rezervnem terminu oz. po 
dogovoru vodij ekip, na dogovorjenem prizorišču. Če do dogovora ne pride, o 
terminu in prizorišču odloči delegirani vrhovni sodnik.  
 
Ekipa, ki se iz utemeljenega razloga ne more udeležiti kroga ligaškega prvenstva, 
ki je bil zaradi višje sile prestavljen iz rednega na rezervni termin, lahko 
najkasneje do 12 ure dne rezervnega termina zaprosi POS za preložitev dvoboja. 
Ekipa, ki preloži dvoboj, je dolžna organizirati dvoboj na regularnem igrišču, ki 
najbolj ustreza nasprotni ekipi, obenem pa se morata ekipi sporazumeti tudi o 
času dvoboja. V kolikor se ekipi ne sporazumeta, termin določi POS. Ekipa, ki je 
preložila dvoboj mora o lokaciji in času dvoboja obvestiti POS. POS je dolžan na 
domenjeno lokacijo poslati licenciranega sodnika višjega ranga, ki bo sodil 
dvoboj. Ekipa, ki je preložila dvoboj, mora pred pričetkom dvoboja sodniku 
plačati 50€, oškodovani ekipi pa 20€ potnih stroškov. Sodnik poskrbi za objavo 
rezultatov. 
 

8. člen 
 
POS priporoča, da imajo igralci iste ekipe enoten zgornji del oblačila na katerem 
je vidno napisano ime PD, ime ekipe ali sponzorja… 
 

9. člen 
 
Tekmovalci in tekmovalke v vseh ligah tekmujejo po pravilniku »Pravila igre 
Prstomet« , tekmovalni sistem pa je podrobneje opisan od 16. člena dalje. 
  

10. člen 
 
Datumi turnirjev so določeni z letnim koledarjem tekmovanj. Turnirji so 
praviloma ob sredah in se začnejo ob 1700 uri.  
 

11. člen 
 
Odpoved turnirja 1. lige in regionalnih lig je možna samo v primeru višje sile. 
Organizator lahko odpove turnir najkasneje do 1500 ura dneva turnirja. O tem je 
dolžan obvestiti POS in vse nastopajoče ekipe oz. PD.  
V tem primeru organizator izvede ligaško srečanje v rezervnem terminu istega ali 
naslednjega tedna, ki ga potrdi POS.  
O prekinitvi ali dokončni odpovedi tekmovanja odloča delegiran vrhovni sodnik po 
posvetu z ostalimi imenovanimi sodniki in organizatorjem turnirja. Ob prekinjeni 
igri se delni rezultat zapiše na zadnjo stran zapisnika. 
Ne odigrani dvoboji se dokončajo ob koncu naslednjega ligaškega turnirja. Na 
prestavljenem srečanju lahko tekmo odigra igralec, ki ni nastopil v prekinjenem 
ligaškem turnirju. Rezultat prestavljene tekme se ne prenese – začne se z 0:0. 
Upoštevajo se samo rezultati dokončanih tekem.  
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12. člen 
 
POS objavi razpis za organizacijo turnirjev v novi sezoni do razpisnega roka, ki 
velja za naslednjo sezono. 
Organizatorje izbere POS. Ob enakih pogojih imajo prednost pri izbiri tista PD, ki 
nastopajo v 1. ligi, zatem društva, ki nastopajo v regionalnih ligah itd... 
Za izvedbo turnirja organizator zagotovi najmanj 11 stezno asfaltirano igrišče (7 
stez za moške in vsaj 4 steze za ženske ekipe), ustreznost katerega na dan 
tekmovanja potrdi delegiran vrhovni sodnik z pomočjo imenovanih sodnikov.  
Na tekmovanju se smejo uporabljati samo uradni obrazci POS. 
PD, ki bodo izbrana za izvedbo posameznih turnirjev, od organizacije ne morejo 
odstopiti, razen če v dogovoru s POS pravočasno zagotovijo ustrezno zamenjavo. 
 

13. člen 
 
Na turnirju sodi delegiran vrhovni sodnik in 2. sodnika, ki jih imenuje SK. 
Organizator mora na tekmovanju zagotoviti pravilnik o igri prstomet in ta 
pravilnik.  

14. člen 
 
Sodniška komisija POS se pred začetkom ligaške sezone lahko odloči za tehnični 
pregled opreme v skladu s pravilnikom. 
 

15. člen 
 
Organizator posameznega ligaškega turnirja mora zagotoviti zapisnikarja, ki 
rezultate iz zapisnikov dvobojev ekip vnese neposredno v internetno bazo 
podatkov. Zapisnike v papirni obliki pobere zapisnikar in jih preda v arhiv POS. 
Zapisnikarje imenuje POS. 
 

16. člen 
 
Pokali v ekipni razvrstitvi za prve tri moške ekipe in 6 medalj za vsako ekipo, se 
podeli na zadnjem ligaškem turnirju v vseh ligah, v ženskih ligah pa prve tri 
ekipe prejmejo pokale in po 5 medalje za vsako ekipo.  
Na zadnjem turnirju se z medaljami nagradi tudi 3 prvouvrščene posameznike in 
posameznice v vseh ligah. 
 
 
Tekmovalni sistem 

 
17. člen 

 
Ekipe v 1. ligi tekmujejo po sistemu ligaških srečanj, ekipe nižjih lig pa po 
sistemu ligaških srečanj ali enostavnem ligaškem sistemu.  
Poleg ekipnega se vodi tudi vrstni red posameznikov za vsako ligo posebej.  
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18. člen 
 
POS organizatorjem turnirjev 1. lige predlaga zapisnikarja, ki vnese rezultate 
dvobojev v internetno bazo. Organizatorji srečanj ostalih lig pa lahko pošljejo 
zapisnike po pošti ali po e-pošti po končanem turnirju ali dvoboju POS, ki 
rezultate naknadno vpiše v internetno bazo.  
 
 
 
Točkovanje ekip 
 

19. člen 
 
Ekipam, ki nastopajo v ligah se seštevajo točke (2 točki za ekipno zmago, 1 
točko za izenačeno število zmag in 0 točk za poraz) zmage posameznih dvobojev 
(moški največ 6, ženske 5) in vse dosežene ploščke iz vsakega dvoboja (moški 
največ 78, ženske 52). 
Ob enakem številu točk  je v končnem vrstnem redu višje uvrščena ekipa z 
višjim seštevkom zmag in nato ploščkov.  
Če je tudi ta enak, je višje uvrščena ekipa z boljšim medsebojnim rezultatom in 
nato z žrebom. 
 

20. člen 
 
Posameznikom se iz vsakega ligaškega turnirja šteje morebitna zmaga, ploščki in 
razlika v doseženih ploščkih, vendar samo v dvobojih posamezno.  
Za končno razvrstitev posameznikov se upošteva seštevek zmag, nato ploščkov 
in nazadnje razlike v ploščkih.  
 

21. člen 
 
Vse ekipe lig, so se dolžne po vsaki končani sezoni, v prijavnem roku, z veljavno 
prijavnico prijaviti v ligo, v katero so se na podlagi rezultatov uvrstili. POS s tem 
pridobi tudi veljavne elektronske naslove vodij ekip, preko katerih bo potekalo 
komuniciranje PD – POS in obratno. 
 
 
Priznanja in naslovi 
 

22. člen 
 
Tekmovanje v prstometnih ligah se šteje za naslov ekipnega in posamičnega 
ligaškega prvaka v prstometu, za vsako ligo posebej. 
Pokale in medalje predvidoma podeli predsednik POS ali morebitni predstavnik 
generalnega sponzorja lige, izjemoma pa pooblaščenec predsednika POS. 
 

23. člen 
 
Za hiter točkovni izračun in določitev vrstnega reda v prstometni  ligi je 
odgovorna tekmovalna komisija POS. 
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Posebna določbe za 2. državno ligo 
 
 

24. člen 
 
Tekmovanje v 2. državni ligi lahko poteka po: 
– enostavnem ligaškem sistemu medsebojnih srečanj. 
– po sistemu ligaških srečanj. 
Odločitev o izbiri enega od navedenih treh sistemov sprejme posamezna regijska 
tekmovalna komisija (RTK). V ligaških sistemih se tekmuje eno krožno. Če je v 
posamezni skupini regionalne lige manj kot 7 ekip, se tekmuje po dvokrožnem 
ligaškem sistemu.  
Podrobnosti določi regijska tekmovalna komisija (RTK). Tekmovanja v 
enostavnem ligaškem sistemu potekajo na najmanj 1. stezi, ki mora ustrezati 
pravilom igre prstomet. 
 

25. člen 
 
Posamezne skupine regionalne lige sestavlja največ 14 PD. Na področju Slovenije 
je predvidenih 7 regionalnih lig. 
 

26. člen 
 
Razpored parov ter izdelavo koledarja tekmovanj opravijo regijske tekmovalne 
komisije do razpisnega roka, ki velja za naslednjo sezono in ga skupaj s 
seznamom delegiranih sodnikov pošljejo sodelujočim  PD.  
Sodnike določijo regijske sodniške komisije. 
Končne rezultate lig RTK dostavijo tekmovalni komisiji POS najpozneje 8 dni po 
zadnjem krogu lige oz. najpozneje 10 dni pred datumom kvalifikacij za 1. ligo. 
 

27. člen 
 
Sistem ligaških srečanj se izvaja enako kot v 1. ligi. 
 
 
 
Enostavni ligaški sistem tekmovanja 
 
 

28. člen 
 
Srečanja posameznega kroga so praviloma na sporedu ob nedeljah ob 1000. 
Posamezne PD v ligaškem sistemu se zaradi utemeljenih razlogov med seboj 
lahko dogovorijo tudi za druge termine srečanj, do katerih lahko pride 7 dni pred 
iztekom omenjenega roka. V tem primeru mora vodja ekipe gostiteljice vodjo 
nasprotne ekipe poklicati najpozneje v torek pred objavljenim datumom, se z 
njim dogovoriti za dan in uro dvoboja ter obvestiti delegiranega sodnika. 
Srečanj zadnjega kroga zaradi postopka organizacije kvalifikacij za višjo ligo ni 
mogoče preložiti na poznejši termin. 
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29. člen 
 
Če se ena od PD brez opravičljivega razloga dvoboja ne udeleži ob dogovorjenem 
terminu, se nasprotniku prizna zmaga z rezultatom, ki ga je dosegel ob 
prisotnosti delegiranega sodnika na svojem igrišču. 
Ob morebitnih motnjah »višje sile« o poteku in času nadaljevanja tekmovanja 
odloča delegirani sodnik, v trajanju prekinitve nad eno uro pa se za nov 
termin srečanja dogovorita vodji ekip. 
 

30. člen 
 
Če se PD iz utemeljenih razlogov tekmovanja ne more udeležiti, mora o tem 
najpozneje 48 ur pred načrtovano tekmo obvestiti nasprotno PD in RTK. 
Ob izrednih dogodkih (razmere na cesti, prometne nezgode) vodja gostujoče PD 
obvesti organizatorja. 
V tem primeru se vodji ekip dogovorita za nov termin tekme, organizator pa o 
tem obvesti RTK. 
Vodja ekipe, ki je doživela izredni dogodek, mora RTK predložiti pisno dokazilo o 
dogodku, na podlagi česar RTK presodi o upravičenosti preložitve tekme. 
Morebitne stroške tekme, preložene iz neupravičenih razlogov, mora poravnati 
PD, zaradi katere je bila tekma preložena. 
 

31. člen 
 
Domače PD mora pripraviti vse potrebno za izvedbo in zagotoviti delegiranega 
sodnika. Če organizator iz kakršnega koli vzroka ne more zagotoviti delegiranega 
sodnika, o tem takoj obvesti predsednika regijske sodniške komisije, ki mora 
delegirati drugega sodnika. 
 

32. člen 
 
Če delegirani sodnik kljub potrditvi ne pride pravočasno na tekmo ali sploh ne 
pride, se vodji ekip vseeno dogovorita o izvedbi tekme in to vpišeta v zapisnik 
pred začetkom tekme. Tekmo v tem primeru sodi dosegljiv domač sodnik.  
Če dogovor o tekmi ni mogoč, se tekma preloži. Obvesti se RTK, ki odloči o 
novem terminu in delegiranem sodniku tekme. Nastale stroške poravna 
delegirani sodnik, če ne dokaže utemeljene upravičenosti odsotnosti. 
 

33. člen 
 
Za vsako tekmo ligaškega sistema dvobojev se zapisnik sestavi v treh izvodih. 
Prvi izvod zapisnika mora vodja domačega PD RTK dostaviti najpozneje do 
prvega torka po srečanju, kopijo takoj po koncu srečanja prejme tudi gostujoče 
PD. Če so bile na srečanju ugotovljene nepravilnosti ali vložene oz. najavljene 
pritožbe, je treba zapisniku priložiti še poročilo delegiranega sodnika. 
 

34. člen 
 
V ligaškem sistemu 2. Lige je točkovanje enako kot v 1. Ligi. 
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35. člen 
 
Skupni rezultati posameznikov se v 2. ligi vodijo enako kot pri turnirskem 
sistemu 1. Lige.  
 

36. člen 
 
Ob sporu zaradi materialnega kršenja tekmovalnih pravil mora vodja domnevno 
oškodovane ekipe vpisati napoved pritožbe na hrbtno stran zapisnika dvoboja.  
Pritožbo mora pritožnik v 48 urah poslati RTK. Ta mora o pritožbi odločiti 
najpozneje v 4. dneh. 
Pritožbo na sklep RTK je mogoče skupaj z dokaznim gradivom vložiti v 8 dneh od 
vročitve pri strokovno tehnični komisiji POS. Sklep strokovno-tehnične komisije 
POS je dokončen. 
 

37. člen 
 
Organizator posameznih dvobojev ali turnirja mora rezultate poslati RTK po 
elektronski pošti najpozneje naslednji dan, podpisan in pravilno izpolnjen 
zapisnik pa najkasneje v enem tednu. RTK na podlagi zapisnikov vodi skupne 
rezultate in rezultate posameznega kroga, pred tem pa rešuje morebitne 
pritožbe. RTK pritožb, ki niso vpisane v zapisnik in niso vložene v skladu z 37. 
členom tega pravilnika, ne upošteva. RTK vodi lestvice ekip in posameznikov ter 
jih pisno ali po elektronski pošti najpozneje v treh dneh po vsakem krogu pošlje 
sodelujočim ekipam. Pri tem posebej navede morebitne sporne primere, ki jih 
mora rešiti v predpisanem roku za obravnavanje pritožb. Končne lestvice pisno 
ali po elektronski pošti pošlje sodelujočim in tekmovalni komisiji POS najpozneje 
v 7 dneh po koncu tekmovanja oz. takoj po dokončni odločitvi glede rešitve 
pritožbe. 

38. člen 
 
Ob razglasitvi končnih rezultatov ligaškega tekmovanja prejmejo v vsaki 
regionalni skupini 2. lige prve tri ekipe pokale v trajno last. Najboljšim trem 
posameznikom v vsaki ligi se podelijo medalje. Pokale in medalje zagotovi RTK.  
Podeljujejo se na primerni prireditvi ali tekmovanju, ki je časovno najbližje koncu 
ligaškega tekmovanja oz. ob koncu zadnjega turnirja, če gre za turnirski sistem. 
Prireditev organizira RTK ali izbrano PD. 
 

39. člen 
 
Vsako leto iz vseh 2. lig izpade zadnja ekipa, ki jo nadomesti zmagovalna ekipa 
iz kvalifikacij za 2. ligo ali novo prijavljena ekipa. Če kandidatov za 2. ligo ni, iz 
2. lige ne izpade nobena ekipa. 
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Dopolnjevanje regionalnih lig 
 

40. člen 
 
Ekipa uvrščena na 14. mesto 1. lige, izpade v tisto skupino regionalne lige, v 
katero spada glede na geografsko (regionalno) razdelitev Slovenije, ki jo določi 
POS. 13. ekipa nastopi v kvalifikacijah za ponovno uvrstitev v 1. ligo. 
Če v regionalno ligo izpade ekipa, ki v tej ligi tekmuje s svojo 2. ekipo, ligo ne 
glede na uvrstitev zapusti slednja. PD v ligah lahko sodelujejo le s po eno ekipo. 
V regionalni ligi posamezno PD izjemoma lahko nastopi z dvema ekipama le, če 
skupno število sodelujočih ekip sicer ne bi bilo večje kot 5, oziroma s soglasno 
privolitvijo ostalih ekip te lige in POS. Druga ekipa istega PD v isti ligi v tem 
primeru nastopa zunaj konkurence in se ne glede na število prejetih točk uvrsti 
na dno lestvice.  
 

41. člen 
 
Zmagovalni ekipi regionalnih lig se v medsebojnem dvoboju pomerita za 
neposredno uvrstitev v 1. ligo. 2. uvrščeni ekipi regionalnih lig se v 
medsebojnem dvoboju pomerita za kvalifikacijsko tekmo s 13. uvrščeno ekipo 1. 
lige. Kljub tej določbi v kvalifikacijah ne morejo sodelovati PD, ki so s svojo 1. 
ekipo že uvrščena v 1. ligi. V tem primeru pravico do nastopa v kvalifikacijah 
dobi naslednja ekipa na lestvici. Ekipa regionalne lige, ki ne želi nastopiti na 
dvobojih za uvrstitev v 1. ligo, mora najkasneje 2 dni po objavljenih končnih 
rezultatih o tem obvestiti POS, ki tako na medsebojni dvoboj pozove naslednje 
uvrščeno ekipo na lestvici. Ekipa, ki pravočasno ne odpove svojega nastopa, se 
sankcionira po 42. členu odstavka a. 
Izpadle ekipe iz 1. lige naslednjo sezono nastopajo v regionalni ligi. 
 
 
 
 
Kazenske določbe 
 

42. člen 
 
Igralci prstometa in njihovi spremljevalci, smejo kaditi in uživati alkoholne pijače 
le na mestih postavljenih v ta namen. Ta mesta se lahko nahajajo znotraj ali 
zunaj športnih parkov ali objektov. To so na primer bifeji vključno z mizami, ki 
jim pripadajo ali prostor, katerega je v ta namen postavil in definiral organizator. 
Vsak kršitelj bo lahko s strani kateregakoli sodnika ali organizatorja tekmovanja 
prvič opozorjen, naslednjič pa odstranjen iz športnega terena. Če je to igralec 
prstometne lige, mu po drugem opozorilu sledi izključitev iz lige za tekočo 
sezono. Ekipa vsakega izključenega igralca se kaznuje z 20 € denarne kazni.  
V sezoni 2019, sankcija izključitve velja šele po 3. ligaškem krogu. 
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43. člen 
 
Denarne kazni se izrečejo v teh primerih: 
 
a) Sankcija za nepravočasno odpovedan nastop v kvalifikacijah znaša 100 €. 
Nanaša se na 41. člen. 
 
b) Za odpoved dodeljene organizacije turnirja, ki ni bila izvedena v skladu z 12. 
členom tega pravilnika, se organizator (PD, skupina PD ali regija) kaznuje z 
denarno kaznijo 200 € in prepovedjo nastopanja njegovih tekmovalcev na vseh 
tekmovanjih POS do poravnave kazni. 
 
c) Organizator, ki krši 15. člen pravilnika in rezultatov ne pošlje v predpisanem 
roku, se kaznuje z denarno kaznijo 100 € in prepovedjo nastopanja njegovih 
tekmovalcev na tekmovanjih POS do poravnave kazni. 
 
d) Organizator oz. PD, ki v regionalni ligi ne upošteva 33. člena pravilnika, se 
kaznuje z denarno kaznijo 20 €, ki jo nakaže regionalni zvezi PD. 
 
 

44. člen 
 
Z odvzemom točk ali izključitvijo iz lige se ekipe in posamezniki kaznujejo v teh 
primerih: 
 
a) Ekipi, ki se ne udeleži enega ligaškega turnirja oz. ligaškega dvoboja v nižjih 
ligah z minimalnim številom tekmovalcev (4 za moške in 3 za ženske), se iz lige 
izključi in do konca sezone nima pravice nastopati v preostalih krogih. Izključeni 
ekipi PD se brišejo vsi rezultati, prav tako se brišejo vsi rezultati ostalih ekip PD 
iz medsebojnih srečanj izključene ekipe. V naslednji sezoni sme nastopiti v 
nižjem ligaškem tekmovanju. Izključena ekipa PD in njeni tekmovalci se črtajo iz 
preglednice tekoče tekmovalne sezone. 
 
b) Organizator dvoboja ali turnirja, ki se za prekršek v zvezi z oddajo rezultatov 
(33. člen) kaznuje z denarno kaznijo 50 €, se za vsako naslednjo enako kršitev v 
isti sezoni kaznuje še z odvzemom 2. zmag. 
 
c) Neudeležba najboljših treh ekip na razglasitvi rezultatov in podelitvi priznanj 
se za prvi tak primer kaznuje s kaznijo 20 €, za vsako ponovitev pa z 40 €. 
Kazen se ne izreče, če organizator podelitev opravi več kot 60 minut po končani 
disciplini. 
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Odnosi z mediji 
 

45. člen 
 
Organizator prvoligaškega turnirja oziroma pooblaščeni predstavnik POS za stike 
z mediji, če ga POS imenuje, mora o datumu, urniku in vsebini turnirja, kamor 
spadajo navedba medijsko najzanimivejših tekmovalcev, njihove trenutne 
uvrstitve in podobno, medije (tisk, radio, TV, spletni mediji) obvestiti najpozneje 
4 dni pred začetkom turnirja. 
Predstavnik za stike z mediji dosežene rezultate s komentarjem pošlje medijem 
najpozneje naslednji dan po končanem tekmovanju. Lokalne medije obvešča 
organizator. 

 
46. člen 

 
Organizator posameznega turnirja pripravi bilten z rezultati s pomočjo enotnega 
računalniškega programa, ki ga priskrbi POS. Enako velja za RTK pri vodenju 
lestvic regionalne lige. 
 
 
Končne določbe 
 

47. člen 
 
Za druge primere, ki s tem pravilnikom niso posebej urejeni, veljajo sklepi  
pooblaščenih organov POS. 
 

 
 
 

48. člen 
 
Določbe tega pravilnika razlaga strokovno-tehnična komisija za igro Prstomet pri 
POS. Pravilnik je sprejel Organizacijski odbor Prstometne organizacije Slovenije 
dne 4.4.2019 in stopi v veljavo v sezoni 2019. 
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Igor Dornik 
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