
      

 

 

VLEKA VRVI    -  PRAVILA 

 

1. Na tekmovanju smejo nastopiti ekipe, ki so članice Zveze za športno rekreacijo Slovenije. 

2. Tekmovanje vodi delegat, kateri je pristojen in odgovoren za pravilni potek tekmovanja v 

vlečenju vrvi. 

3. Vsi tekmovalci morajo biti registrirani pri Zvezi za športno rekreacijo Slovenije. 

4. Tekmovanje sodi glavni sodnik in dva pomočnika.  

5. Posamična ekipa šteje sedem tekmovalcev, štiri rezerve in vodjo.  

6. Tekmovanje poteka v dveh kategorijah: 

a. Kategorija A do 900 kg, je kategorija v kateri skupna teža tekmovalcev ne sme presegati 

900 kg. 

b. Kategorija B do 750 kg, je kategorija v kateri skupna teža tekmovalcev ne sme presegati 

750 kg.  

7. Tekmovanja potekajo na vodoravni in gladki asfaltni površini. Tekmovalna površina je dolžine 

najmanj 30 metrov in širine najmanj 5 metrov. Tekmovalni prostor mora biti ustrezno 

zavarovan.  Na tekmovanju mora biti izobešena zastava Zveze za športno rekreacijo Slovenije.  

8. Vleče se z vrvjo debeline od 45 do 50 mm, ter dolžine najmanj 25 m. Vrv mora biti gladka, 

nepoškodovana in brez vozlov. Na sredini dolžine vrvi mora biti fiksno pritrjena oznaka 

(zastavica). Na vsaki strani sredinske oznake mora niti v oddaljenosti 2 metra jasno označeno 

mesto, kjer sme vrv prijeti prvi tekmovalec.  

9. Tehtanje in žrebanje ekip se začne najmanj eno uro pred začetkom tekmovanja. Žreba se tudi 

strani v prvem vleku.  

10. Tekmovalna površina mora biti označena z vrisano štartno črto, katere ne sme prestopiti 

nobena ekipa.  Na obeh straneh štartne črte, vzporedno z njo in  v oddaljenosti 1,7 m od nje, 

morata biti vrisani ciljni črti.   

11. Na sodnikov ukaz " dvigni vrv in napni vrv" ekipi napneta vrv tako, da sredinska zastavica na 

vrvi obmiruje navpično nad startno črto za najmanj dve sekundi, nato da sodnik z žvižgom 

piščalke znak za začetek vleka. Zmaga tista ekipa, ki uspe v dveh minutah na svojo stran 

povleči toliko vrvi, da sredinska oznaka vrvi prečka ciljno črto na njeni strani. Če to po dveh 

minutah ne uspe nobeni ekipi, sodnik vlek prekine, ter presodi na čigavi strani je sredinska 

zastavica. Ekipa na katere strani je sredinska zastavica je zmagovalec trenutnega vleka. Ekipa, 

ki prva zmaga dva vleka, je zmagovalec dvoboja.   

12. Tekmovalci držijo vrv z golo roko, brez uporabe kakršnih koli sredstev, ki bi omogočali boljši 

oprijem.  

13. Kršenje pravil med dvobojem se kaznuje z zmago nasprotne ekipe.  



14. Vodja ekipe je dolžan organizatorju tekme, pisno potrditi udeležbo najmanj sedem dni pred 

izvedbo tekme. S tem je ekipa uvrščena v tekmovalni spored.  

15. Ekipa, ki se kljub ustrezni prijavi po 14. členu tega pravilnika, tekmovanja iz neupravičenih 

razlogov ne udeleži, se kaznuje s 100 EUR globe.  

16. Za spoštovanje pravil in izrekanje kazni je pristojen upravni odbor sekcije za vleko vrvi pri 

Zvezi za športno rekreacijo Slovenije, v katerem ima vsaka ekipa po enega zastopnika. O kazni 

odločajo z glasovanjem prisotni na seji, ki mora biti sklicana vsaj 14 dni pred zasedanjem. Čas 

14 dni od sklica pa do seje je namenjen temu, da neudeleženec pojasni vzroke za izostanek. 

Opravičljiv razlog za neudeležbo je lahko bolezen, večja nesreča, ali tudi kaj drugega, če se s 

tem strinja večina v upravnem odboru. Če je glasovanje neodločeno šteje glas predsednika 

upravnega odbora, ali pa tistega, ki ga predsednik pooblasti za vodenje seje, dvojno. 

Kaznovana ekipa se na izrek kazni lahko pritoži na skupščino Zveze za športno rekreacijo 

Slovenije.   

17. Tekmovalna sezona je obdobje koledarskega leta. Tekmovanje poteka po razporedu, ki ga 

določi upravni odbor sekcije za vleko vrvi pri Zvezi za športno rekreacijo Slovenije.  

 

 

Silvo Omerzu 

Vodja vleke vrvi pri ZŠRS 


