Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA
VLEČENJE VRVI
VODJA TEKMOVANJA: Alen ŠTRITOF, 040 240 190, info@topgym.si
KRAJ TEKMOVANJA: Pred prireditvenim prostorom
URA ZAČETKA TEKMOVANJA: SOBOTA, 8. 6. 2019, OD 8.00 DALJE PO RAZPOREDU
Poimenske prijave ekip: 30 minut pred začetkom tekmovanja
1. IZVEDBA TEKMOVANJA
Tekmuje se v športni panogi vlečenje vrvi. Tekmovanje bo potekalo hkrati na dveh tekmovališčih.
2. SESTAVA EKIPE
Tekmovanje se odvija ločeno v moški in v ženski konkurenci. Ekipa je sestavljena v moški
konkurenci iz 6 tekmovalcev in 2 rezerv, v ženski konkurenci pa iz 4 tekmovalk in 2 rezerv.
3. VRSTNI RED TEKMOVANJA
Ekipe tekmujejo na osnovi žreba po sistemu na izpadanje do finala. Vrstni red se določi na osnovi
obrnjenega izžrebanega vrstnega reda. Končni vrstni red ekip se določi na osnovi uvrstitve
finalistov.
4. PRAVILA TEKMOVANJA
Tekmovalni prostor je razdeljen z glavno črto od katere je na vsako stran mejna črta, ki je
oddaljena 1,6 metra.
Ob pričetku vleka mora biti srednja oznaka vrvi točno nad srednjo črto. Prvi tekmovalec ekipe
mora držati vrv za oznako, ki je oddaljena 2 m od srednje oznake, zadnji tekmovalec (sidraš) si ne
sme vrvi oviti okoli roke ali okoli sebe, kar velja tudi za ostale tekmovalce, prav tako tekmovalci ne
smejo namenoma padati, sedeti ali se z rokami naslanjati na tla.
Vlek se prične po sodnikovih ukazih: 1. dvigni vrv, 2. napni vrv, 3. sledi usklajevanje s srednjo
oznako in glavno črto, 4. pozor in po znaku s piščalko se vlek prične. Vlek je končan, ko ena od ekip
s srednjo oznako na vrvi doseže svojo stransko črto, kar označi sodnik s piščalko.
Med zaporednimi tekmami dveh istih ekip je določen premor treh minut.
Če po dveh minutah vleka ne uspe nobeni ekipi potegniti do stranske črte, sodnik dvoboj s piščalko
prekine in presodi, na kateri strani je sredinska oznaka in tako določi zmagovalca vleka. Za
zmagovalca tekme se šteje ekipa, ki je zmagala v dveh vlekih, s tem da se strani zamenjata.
Pred vsakim dvobojem sodnik in oba kapetana z žrebom določijo tekmovalne strani. Kadar se
izvaja tretji vlek sodnik izvede žreb za stran.
Med tekmo ni dovoljeno menjavati tekmovalcev.
5. SPLOŠNA PRAVILA
Vodja ekipe mora 15 minut pred začetkom tekmovanja oddati uradni seznam tekmovalcev,
potrjen s strani podjetja, za katerega nastopa. Tekme vodi glavni sodnik in 2 pomočnika, ki sodita
na vsaki strani vrvi.
S sodnikom kontaktirajo samo predstavniki ekip.
Ekipa, ki več kot 3 minute zamudi začetek tekme po urniku in je na uradni poziv sodnika ni v 3
minutah na tekmovališču, izgubi dvoboj in se ne upošteva pri točkovanju.
Pritožb na sojenje ni.

Ekipo, ki krši pravila vlečenja, sodnik diskvalificira.
TEKMOVALCI TEKMUJEJO NA LASTNO ODGOVORNOST. Organizator tekmovanja ne odgovarja za
poškodbe nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za kar je odgovoren
vodja vsake tekmovalne ekipe.
6. OPREMA
Tekmovalci ne smejo nositi rokavic ali imeti rok namazanih z lepilom ali drugim sredstvom.
Tekmovalci lahko nastopajo samo s ŠPORTNIMI COPATI (PLANINSKI ČEVLJI IN DRUGA OBUTEV NI
DOVOLJENA!) in v enotnih dresih!
Če ekipa krši previla vlečenja, jo sodnik lahko diskvalificira.
7. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.
8. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.

Vodja tekmovanja
Alen Štritof

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

