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Pravilnik o organizaciji in izvedbi državnih,
kvalifikacijskih in promocijskih tekmovanj
v Kettlebell Liftingu v Sloveniji
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SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik velja za tekme državnega prvenstva, kvalifikacijske tekme in promocijske tekme v Kettlebell
Liftingu v Sloveniji, ki so organizirane v okviru Kettlebell šport zveze Slovenija (v nadaljevanju
Zveza).
2. člen
Koledar kvalifikacijskih, promocijskih tekem in državnega prvenstva v Kettlebell Liftingu je objavljen
najkasneje do 30.12. za prihodnje leto. V tekočem koledarskem letu se izvedeta 2 kvalifikacijski
tekmi, državno prvenstvo in predvidoma 2 promocijski tekmi. Koledar tekmovanj bo objavljen na
spletni strani zveze (www.girevoy-sport.si).
3. člen
Zveza objavi razpis tekmovanja najmanj mesec dni pred tekmovanjem. Obvezno ga mora objaviti na
spletni strani Zveze. Prijave na tekme potekajo preko on-line sistema www.girevoy-sport.com.
Razpis mora vsebovati: vrsto tekme, kraj in datum, organizatorja, ime vodje tekmovanja, discipline,
kategorije, teže kettlebellov in znesek prijavnine.
4. člen
Organizator tekmovanja pripravi časovni razpored in razpored tekmovalcev po platformah. Razpored
mora biti obešen na dobro vidnem prostoru eno uro pred začetkom tekmovanja. Zaželjeno je da je
razpored objavljen tudi na socialnih omrežjih.
5. člen
Tehtanje in merjenje poteka eno uro pred začetkom tekmovanja.
6. člen
Organizator tekme mora poskrbeti za:
-

primeren prostor za izvedbo tekmovanja

-

zadostno število platform

-

magnezij

-

računalnike s števci
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-

digitalne elektronske ure

-

tehtnico in meter

-

prostor in zadostno število kettlebellov za ogrevanje.

Organizator se lahko za zagotovitev zgorja naštetih pripomočkov za izvedbo tekmovanja za pomoč
obrne na Zvezo.
7. člen
Če na tekmovanju sodeluje več kot 5 tekmovalcev iz tujine, je organizator dolžan zagotoviti prevode
pomembnih obvestil (vsaj v angleškem jeziku).
8. člen
Tekmovalec se lahko pritoži zaradi nepravilnosti, ki vplivajo na rezultat in uvrstitev. Pisno pritožbo, ki
jo podpišeta prizadeti tekmovalec ter predstavnik kluba je potrebno izročiti organizatorju tekmovanja
najkasneje 30 min po končanem tekmovanju. Organizator tekmovanja izbere tri sodnike (sodniška
komisija), ki odločijo o pritožbi.
Sodniška komisija mora pritožbo obravnavati in nanjo ustno odgovoriti pred razglasitvijo rezultatov.
Če Sodniška komisija ne more sprejeti soglasne odločitve, morata prizadeti tekmovalec in klub
pritožbo poslati na Zvezo najkasneje v 3 dneh po tekmi. Izvršni odbor zveze mora sprejeti odločitev
najkasneje v 3 dneh po prejemu pritožbe in tekmovalca pisno obvestiti o odločitvi. Odločitev je
dokončna in mora biti vsebovana v zapisniku sestanka.
Če so bile nepravilnosti, ki vplivajo na rezultat in uvrstitev na tekmi ugotovljene po razglasitvi ali če
se prizadeti ne strinja z odločitvijo sodniške komisije, morata prizadeti tekmovalec in klub pisno
pritožbo poslati na Zvezo v 3 dneh po tekmovanju. O pritožbi odloča izvršni odbor Zveze na prvem
rednem sestanku. Odločitev je dokončna in mora biti vsebovana v zapisniku sestanka.
9. člen
Razglasitev rezultatov mora biti v roku ene ure po končanem tekmovanju. Rezultati državnega
prvenstva in kvalifikacijskih tekem, se objavijo na spletni strani zveze najkasneje 3 dni po tekmi.
10. člen
Na razglasitvi rezultatov državnega prvenstva in kvalifikacijskih tekem, prvi trije uvrščeni po
koeficientu med fanti in dekleti prejme medalje.
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Pri doseganju rankov, se za osvojene nazive podelijo:
-

za I. In II. razred diploma,

-

za kandidata za mojstra medalja,

-

za mojstra plaketa in

-

za velemojstra kipec.

11. člen

Na tekmah državnega prvenstva in kvalifikacijskih tekmah, morajo tekmovalci nositi majice,
kjer se vidijo komolci in takšne hlače, da se vidijo kolena

DRŽAVNO PRVENSTVO (DP)
12. člen
V Sloveniji se Državno prvenstvo organizira vsako leto. Državno prvenstvo se z namenom

promocije in širjenja športa organizira vsako leto v drugem klubu (ki je član, ali želi postati
član Zveze).

13. člen

Pravico do nastopa na državnem prvenstvu imajo vsi tekmovalci iz društev, ki so vključena v
Zvezo.
Na državnem prvenstvu lahko nastopajo tudi posamezniki, ki niso člani Zveze vendar morajo
plačati dodatnih 20 EUR, s čimer avtomatsko postanejo člani Zveze.

14. člen

Na državnem prvenstvu tekmujejo dekleta s 16 in 24 kg, fantje pa s 24 kg.
Znotraj državnega prvenstva lahko poteka tudi klubsko prvenstvo ali promocijska tekma. Z
doseženimi rezultati na tekmi državnega prvenstva lahko posameznik pridobi tudi ustrezen
rank.
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15. člen
V posamezni telesni kategoriji lahko tekmuje neomejeno število tekmovalcev.

Telesne kategorije za dekleta:
-

do 58 kg

-

do 63 kg

-

do 68 kg in

-

nad 68 kg.

Telesne kategorije za fante:
-

do 68 kg

-

do 73 kg

-

do 78 kg

-

do 85 kg

-

do 95 kg

-

nad 95 kg

V kolikor sta v posamezni telesni kategoriji samo en ali dva tekmovalca, se telesne kategorije
združujejo, tako, da so v združeni kategoriji najmanj 3 tekmovalci.

16. člen

Na državnem prvenstvu o zmagovalcu določa koeficient, ki se izračuna na sledeči način:

COEF =

𝑟𝑒𝑝𝑠 𝑥 𝐾𝐵 𝑥 ℎ3
(𝐵𝑊−𝐾𝐵)2

kjer je:
-

reps = število ponovitev
KB = teža Kettlebella v kg
h = telesna višina tekmovalca v metrih
BW = body weight (telesna teža v kg)

-

Dekleta: snatch

-

Fantje: LongCycle in Biathlon

17. člen
Discipline:
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POLAGANJE RANKOV
18. člen
Polaganje rankov je samotojna tekma, ki se organizira vsako leto. Tu rezultati niso uvrsitev na
posamezna mesta, temveč doseganje rankov. Aktualni rankirni sistem je objavljen na spletni strani
Zveze.

KVALIFIKACIJSKE TEKME
19. člen
Na kvalifikacijskih tekmah tekmovalci v posamezni telesni kategoriji zbirajo točke za uvrstitev med
profesionalne tekmovalce na evropskem in svetovnem prvenstvu, v okviru organizacije IUKL. Državo
lahko na svetovnem in evropskem prvenstvu v posamezni telesni kategoriji med profesionalci, zastopa
zgolj en tekmovalec.
20. člen
Zveza organizira najmanj eno in največ dve kvalifikacijski tekmi v Sloveniji. Za kvalifikacijsko tekmo
se šteje tudi Državno prvenstvo ter po potrebi Polaganje rankov in, oziroma ena tekma na Hrvaškem
(Bjelovar).
Na kvalifikacijskih tekmah lahko tekmujejo tudi posamezniki, ki niso člani Zveze vendar morajo

plačati dodatnih 20 EUR, s čimer avtomatsko postanejo člani Zveze.

21. člen
Na kvalifikacijskih tekmah se rezultat določi na podlagi števila ponovitev, glede na uvrstitev pa
posamezniku pripada določeno število točk.
Sistem točkovanja za uvrstitev v profesionalno kategorijo na evropskem in svetovnem prvenstvu ureja
Pravilnik o kvalifikacijah za nastop v profesionalni kategoriji na svetovnem in evropskem prvenstvu
pod okriljen IUKL organizacije. Pravilnik je objavljen na spletnih straneh Zveze.
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22. člen
Discipline:
-

Dekleta: snatch

-

Fantje: LongCycle in Biathlon

23. člen
Za kvalifikacije na Evropsko prvenstvo se je potrebno udeležiti dveh tekem v Sloveniji, ki sta v
tekočem letu pred evropskim prvenstvom.
Za evropsko prvenstvo šteje boljši izmed rezultatov polaganja rankov in kvalifikacijske tekme.
Za svetovno prvenstvo šteje seštevek 2 najboljših rezultatov na tistih tekmah, ki veljajo kot
kvalifikacijskie (polaganje rankov, kvalifikacijska tekma spomladi, Evrospko prvenstvo in državno
prvenstvo).
Prisotnost na državnem prvenstvu je OBVEZNA za vse tekmovalce, ki želijo biti del ekipe na
svetovnem prvenstvu.

PROMOCIJSKE TEKME
24. člen
V tekočem koledarskem letu se organizirata največ dve promocijski tekmi v okviru Zveze. Koledar
promocijskih tekem za neslednje leto je objavljen po 30.12 tekočega leta, na spletnih straneh zveze.
Člani zveze se lahko udeležujejo tudi drugih promocijskih tekem v Sloveniji in tujini, z namenom
doseganja večje konkurence in boljše kvalitete tekmovanj.
25. člen
Promocijske tekme niso omejene z vrsto in disciplinami tekmovanja.
26. člen
Rezultati se določijo na podlagi koeficienta (isto, kot na Državnem prvenstvu).
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REPREZENTANCA
27. člen
Reprezentanco sestavljajo tekmovalci (profesionalni in amaterski), ki se udeležujejo tekmovanj v
Sloveniji in tujini. Reprezentanco sestavi glavni trener glede na pripravljenost posameznega
tekmovalca ter rezultatov na domačih in tujih tekmah.
Enkrat mesečno potekajo skupni treningi (priprave) reprezentance. Urnik treningov reprezentance je
objavljen na spletni strani Zveze.
Na vseh tekmah, morajo člani reprezentance nositi majice, ki jih zagotovi Zveza.
Glavni trener ima pravico, da v primeru neprimernega vedenja, diskvalifikacij na tekmah, kršitev in
neupoštevanja teh pravil in drugih dokumentov Zveze, tekmovalca izloči iz reprezentance.
KONČNE DOLOČBE
28. člen
Za tolmačenje pravilnika je pristojen IO Zveze, na posameznem tekmovanju pa sodniki. Pravilnik je
veljaven z dnem potrditve na IO Zveze.

Ljubljana, 6.9.2015
Gregor Sobočan

