
DISCIPLINSKI PRAVILNIK 

KK AJDOVŠČINA  

ZA KATEGORIJE U-9, U11 IN U-13  

 

Igralci starostnih kategorij U-9, U-11 in U-13 Košarkarskega kluba Ajdovščina so se pri 

sodelovanju s Košarkarskim klubom Ajdovščina (v nadaljevanju klub) dolžni obnašati po 

naslednjih športnih in moralnih pravilih: 

 

1. člen 

1. SPLOŠNO 

Košarkarski klub Ajdovščina je klub z dolgoletno tradicijo in uveljavljenim prostorom v 

slovenski košarki. Ravno interes gledalcev in navijačev sta bistveni za naš skupni uspeh, kot 

tudi razvoj košarke na Primorskem.  

Svoj renome (»image«) si oblikuješ tako s svojim delovanjem na košarkarskem igrišču (igra, 

obnašanje do sodnikov, soigralcev, igralcev nasprotnih ekip in gledalcev) kot tudi z 

delovanjem izven športnih dvoran. Tvoje obnašanje neposredno vpliva na celotno podobo 

tvoje družine, soigralcev, trenerjev ter celotnega kluba.  

Od tebe pričakujemo, da boš spoštoval spodaj našteta klubska pravila, saj boš v nasprotnem 

primeru sankcioniran v skladu z disciplinskim pravilnikom kluba. 

Poleg tega še pričakujemo, da boš poleg klubskih pravil spoštoval etične ter moralne vrednote 

kot tudi vse zakone, ki veljajo v naši državi.  

 

2. člen 

2. ZDRAVILA, DODATKI K PREHRANI 

Zaradi velike ponudbe raznih zdravil, dodatkov k prehrani in izdelki za regeneracijo na trgu, 

ki vsebujejo tudi prepovedane substance (»doping«), lahko igralci uživajo samo zdravila ali 

dodatke za prehrano, ki jih odobri zdravnik oziroma specialist, h kateremu igralce napoti 

zdravnik.  

 

3. JAVNOST  

Klub ne dovoli, da katerikoli naš igralec v javnosti kritizira (so)igralca, trenerja ali klubskega 



funkcionarja.  

 

4.  ŠPORTNA OPREMA IN REKVIZITI 

Na tekmah morajo igralci nositi opremo, ki je dodeljena s strani kluba. Igralcem je 

prepovedano dodeljeno športno opremo samostojno zamenjavati v trgovinah ali jo celo 

prodajati drugim osebam. V primeru izgubljenega dela športne opreme, igralci oziroma 

njihovi zakoniti zastopniki sami krijejo stroške nakupa nove, nadomestne opreme. 

Klub zahteva, da se z vsemi športnimi rekviziti oziroma športno opremo ravna skrbno in se jih 

ne uničuje. 

 

5. ODNOSI IN SODELOVANJE 

Klub se zavzema za kolektivni duh, spoštovanje drug drugega, prijateljstvo in medsebojno 

pomoč med igralci, trenerji in klubskimi delavci. 

Igralcem je prepovedano nasilno vedenje ali nekorektnost do soigralcev, trenerjev, klubskih 

delavcev, nasprotnih igralcev in trenerjev, sodnikov in gledalcev. 

 

6. TRENINGI  

Vsak trening je obvezen za vse igralce, razen če trener odredi drugače. Za opravičljivo 

zamudo na trening se smatra le to, za katero ima igralec tehten razlog in s katerim se strinja 

tudi trener. Za opravičljiv izostanek s treninga se smatra tisti, ki ga odobri trener. V primeru, 

da bo igralec izostal iz treninga, so starši dolžni trenerja o tem obvestiti najmanj dve uri pred 

začetkom treninga. 

Vstop v dvorano na trening imajo izključno igralci, trenerji in klubski funkcionarji. Drugim 

osebam ni dovoljeno prisostvovati treningom.  

Na vsak trening se morajo igralci ustrezno pripraviti (fizično, psihično, ustrezna oprema, ipd.) 

in upoštevati trenerjeva navodila. V športnih dvoranah je dovoljeno trenirati samo z 

ustreznimi športnimi copati, ki so namenjeni za treninge v športnih dvoranah. V garderobi 

morajo igralci vzdrževati čistočo. Hrana in pijača ne sodita v garderobo. Za svoja oblačila 

(nogavice, majice, spodje perilo, brisače) poskrbi vsak igralec sam.  

 

7. TEKME 

a) GOSTOVANJA 

Na tekme v gosteh potuje ekipa skupaj z organiziranim klubskim prevozom ali s prevozom 



staršev in sicer v obe smeri. Zapuščanje ekipe brez dovoljenja trenerja ni dovoljeno. Za 

zborno mesto za odhod morajo igralci priti točno z vso potrebno opremo in dokumenti.  

Za opravičljivo zamudo na odhod na tekmo se smatra le tisto, za katero ima igralec oziroma 

njegov zakoniti zastopnik tehten razlog, s katerim se strinja trener. Zamudo igralca morajo 

starši javiti trenerju najmanj tri ure pred predvidenim odhodom na tekmo.  

V kolikor se igralec ne more udeležiti tekme, morajo starši njegovo odsotnost predhodno 

javiti trenerju (najmanj dan prej). 

b) DOMAČE TEKME 

Igralci morajo priti v dvorano ter javiti svojo prisotnost najmanj eno uro pred tekmo, igralci, 

ki za tekmo potrebujejo posebno pripravo pa vsaj 1,5 ure pred tekmo. Najkasneje 50 minut 

pred tekmo morajo biti igralci popolnoma pripravljeni na začetek ogrevanja. 

Za opravičljivo zamudo na tekmo se smatra le to, za katero ima igralec oziroma njegov 

zakoniti zastopnik tehten razlog, s katerim se strinja tudi njegov trener. Zamudo igralca 

morajo starši javiti trenerju najmanj dve uri pred predvidenim zborom v dvorani. 

V kolikor se igralec ne more udeležiti tekme, morajo starši njegovo odsotnost predhodno 

javiti trenerju (najmanj dan prej). 

3. člen 

Če igralec ne izpolnjuje ali površno izpolnjuje navodila trenerja na treningih in tekmah, mu 

trener lahko določi kazen. 

 

Ta pravilnik velja od 30.05.2017 dalje. 

         Predsednik kluba: 

 

             ______________________ 

 

 


