Skupščina Društva slovenskih sodnikov hokeja na ledu je na podlagi 4. alinee 28. čl. Statuta
DSSHL dne 5.9.2009 sprejela in dne 19.9.2010 ter 10.9.2016 spremenila naslednji

PRAVILNIK
O OBLAČILIH IN OPREMI
ČLANOV DRUŠTVA SLOVENSKIH SODNIKOV HOKEJA NA LEDU
1. člen
Ta pravilnik predpisuje članom Društva slovenskih sodnikov hokeja na ledu, v času ko
opravljajo funkcijo sojenja ali kontrole sojenja, oblačila, v katerih so dolžni priti na tekmo in
z nje, ter opremo, ki so jo dolžni uporabljati med tekmo.
2. člen
Član DSSHL (sodnik) je na vsako tekmo v kategoriji kadetov, mladincev, članov in državnih
reprezentanc dolžan priti v obleki, srajci in kravati, v nižjih kategorijah pa v suknjiču.
(2. čl. spremenjen dne 19.9.2010)
3. člen
Če društvo članu ne priskrbi uradnih oblačil, je član dolžan na vsako člansko tekmo in na vsako
tekmo v končnici prvenstva, ne glede na kategorijo, priti urejen, oblečen v hlače, srajco, z
zavezano kravato ter v suknjiču.
3. a člen
Na uradne pripravljane oz. revijalne tekme v mesecih julij, avgust in september mora član
društva priti oblečen vsaj v dolge hlače in polo majico.
(3. a člen sprejet na skupščini dne 10.9.2016)
4. člen
Član društva je vsako tekmo dolžan odsoditi v opremi, ki mu jo priskrbi društvo. Pri tem
ostanejo smiselno v veljavi vsa določila mednarodne hokejske zveze, ki se nanašajo na opremo.
5. člen
Če društvo članu ne priskrbi ustrezne opreme, je dolžan tekmo odsoditi v svoji opremi, ki
ustreza kriterijem mednarodne hokejske zveze.
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6. člen
Morebitno participacijo pri nakupu oblačil in športne opreme določi za vsak primer posebej
izvršni odbor društva s sklepom.
Ob prejemu opreme član društva podpiše ustrezne listine, ki so skladne z vsakokratnimi
veljavnimi predpisi društva in Republike Slovenije.
7. člen
Oblačila in oprema so last društva tudi v primeru participacije članov.
Člani morajo z oblačili in opremo ravnati vestno in skrbno. Nositi oz. uporabljati jo morajo na
način, ki ne škodi njihovemu ugledu, ugledu drugih članov ali ugledu društva.
V primeru izstopa ali izključitve iz društva je član na poziv izvršnega odbora ali predsednika
društva oblačila in opremo dolžan vrniti v primernem stanju in v roku 3 dni od poziva.
8. člen
Član društva se je dolžan ravnati po sklepu izvršnega odbora tudi glede načina oglaševanja,
tako na oblačilih kot na športni opremi.
9. člen
Kršitve določil tega pravilnika in z njim povezanih sklepov izvršnega odbora obravnava
disciplinska komisija po določilih disciplinskega pravilnika.
V izjemnih primerih, ko bi bil lahko zaradi nespoštovanja določil tega pravilnika in sklepov
izvršnega odbora v zvezi z nepravilno uporabo ali neuporabo uradnih oblačil ali športne opreme
ogrožen interes donatorjev ali sponzorjev ali ko bi društvu zaradi tega grozila materialna ali
nematerialna škoda, lahko ustrezne odredbe (pisne ali ustne) izdaja tudi predsednik društva ali
v njegovi odsotnosti oseba, ki jo on pooblasti.
10. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo prvi naslednji dan po sprejetju s strani skupščine društva.

V Mariboru, dne 10.9.2016

Predsednik DSSHL
Viktor Trilar
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