portov Slovenje(v nadaltteln beSedilu:ZKSS),je skupも こina
ζ
199$. v Ljubljani, sprejela

Na podlagi statuta Zveze kotalkarskih
na svo」 i stti,dne
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PRAVLNIK O REGISTRACHtt PRAVICI NASTOPA
IN PRESTOPIII TEKMOVALCEV

・

I SPLOSNA DOLOCILA
1. dlen

Pravilnik velja za tekmovalke in tekmovalce (v nadalnjem besedilu. tekmovalec) v Sloveniji. S tem
pravilnikom se ureja podrodje:

- registracij tekmovalcev
- previce nastopa
- prestopovtekmovalcev
- tekmovanj tujih drZavljanov v Sloveniji
2. dlen
Pravice in obveznosti iz prvega dlena tega pravilnika temeljijo na naslednjih nadelih.
↓り＞
ｃ

tekmovalec izbira klub, v katerem bo tekmoval, po lastni presoji,
odnos tekmovalec - klub dolda klubski akt,
klub, ki ga tekmovalec zapu5da, ima pravico do od5kodnine.

Ⅱ:REGISTRACIJA

TEKP10VALCEV
3.こ len

tehnovalc",Icijo vOdisehetaHat ZKSS.
Registritto Se lahko tekmovalci,ki pred tem Se niso bili vpisani v e宙

denco pH ZKSS,ali so bili
rtani iz tte in tekmovalci,kijimJe btt v skladu s tern praⅥ lnikom odobren prestop lz en%a kluba v
こ
mb五 Vp飢
denco
vめ
o dm enega̲
"b vpisa v e宙

°
盤殿憶為辮:寮 ξ
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4.6len
Prijava za registracijo vsebuje naslednje podatke o tekmovalcu: ime in priimelq datum rojswa, klub
za katerega bo tekmoval, podatke o prej5njih registracijah ter lastnorodni podpis tekmovalca, da
sogla5a z registracijo.

Pri registraclii tekmovalcev do izpolnjenega 15. leta starosti, mora biti priloZeno tudi soglasje enega
od star5ev, posvojitelja, ali skrbnika.
Sekretariat opravi pred vpisom tekmovalca v osnovrro evidenco tudi kontrolo rojstnih podatkov na
podlagr enega izmed dokumentov, kot je: osebna :zftazlric4 izpisek iz rojstne matidne knjige - rojstni
list, ali potni list.
5. dlen

Sekretariat da tekmovalcu pri prvi registraciji kotalkarsko matidno Stevilko, ki se kasneje ne sme
spreminjati in spremlja tekmovalca ves das njegovega tekmovanja. Matidna Stevilka se napiSe na vse
nadalnje dokumente tekmovalca (na tekmovalni karton, izpisnico, zahtevek za prestop, odlodbo o
prestopu in odlodbo o kaznovanju ter podobno).
6. dlen

Obliko vodenja evidence dolodi predsedstvo ZKSS. Vsako tekmovalno sezono se vpi5e v osnovrlo
evidenco tekmovalca tudi klub, zakaterega mu je bila odobrena pravica nastopq oziroma razlog,
zuadi katerega si ni pridobil pravice nastopa.

Iz osnovne evidence se drtajo tisti tekmovalci, ki niso izkoristili pravice nastopa noben klub v zadnjih 2 (dveh) sezonah.

tel<rnovanja za

III. PRAVICA NASTOPA
7. Elen
Madsebojne pravice in obveznosti med tekmovalcem in klubom se urejajo s klubskim aktom, ali
podpisanim pisnim dogovorom. Pogoj za veljavnost dogovora je deponiranje ene kopije dogovora

pi Sekte*.ti-/qfra,

-

8.6len

Dogovor med tekmovalcem in klubom se sklene za doloden das. Dogovor se lahko preklide le, de

s

tem soglalata oba podpisnika.
9. dlen

Pri tekmovalcih do izpolnjenega 15. leta starosti, je dogovor neveljaven, de ga ni sopodpisal eden od
star5ev, posvojitelj, ali skrbnik.
10. dlen

V

dasu sluZenja vojaikega roka in v dasu porodni5kega dopusta, dogovor miruje.

2.

,4l.slew
Pravico nastopa odobri tekmovalcu sekretariat in o tem obvesti strokovni svet. Tekmovalec sme
tekmovati v eni sezoni samo za en klub. Vojaiki obvezniki smejo nastopiti v dasu sluZenja voja5kega
roka na prvenstvenih tekmah lg de predloXjo pisno soglasje usffeznega organa Ministrstva za
obrambo.
Tekmovalec sme

te_@

- za tistega, za katerega je registriran, kar velja z-a wa

tekmovanja,doloen-1t$!ryey.4gt!_pl?y{ni[t"g
Zavse ostale nastope dolodila tega pravilnika ne veljajo, pad pa velja pisni dogovor med klubi.

12. dlen

Za odobitev pravice nastopa predlofi klub sekretariatu:
- sexlam tekmovalcev s potrebnimi osebnimi podatki,
- fotografije za vse tekmovalce, ki pa niso starejle od 3 (treh) mesecev,
- potrdilo kluba, da so vsi tekmovalci na seznamu registrirani za dotidni klub,
- potrdilo, da imajo vsi tekmovalci opravljen zdrarari5ki pregled.
Tekmovalcu, ki izpolnjuje navedene pogoje, sekretariat potrdi pravico nastopa rn izda tekmovalni
karton za tekodo tekmovalno sezono. Obrazec tekmovalnega kartona predpi5e predsedstvo.

TV. PRESTOPI
13. dlen

Registracijska komisija ZKSS obravnava prestope za tekmovalce,
obmodju Slovenije.

ki prehajajo iz kluba v klub na

14. dlen

Moga za prestop tekmovalca se obravnava v dasu prestopnega roka na podlagi pravilno izpolnjenega
vloZenega obrazca"Zahtevekza prestop" ter potrdila o lpladani prestopni taksi.
15. dlen

Prestopni rok traja od 01.12. da 31.12. v tekodem letu.
16. dlen

Pisni zahtevek za izdajo. izpisnice mora tekmovalec, ali novi klub poslati matidnemu klubu
priporodeno, najmanj 10 (deset) dni in najved 30 (trideset) dni pred pridetkom prestopnega roka. En
izvod zahtevka po5lje tekmovalec, ali novi klub tudi sekretariatu priporodeno.

3.

Klub,

iz katerega

tekmovalec prestop4

je

dolian odgovoriti tekmovalcu, ali novemu klubu

najkasneje v 8 (osmih) dneh, odgovor pa je dolZan poslati tudi v vednost sekretariatu.

V kolikor klub, ki ga je tekmovalec zaprosrl za lrpisnico, ne odgovori v 8 (osmih) dneh, sekretariat
ugotovi, da je bila izpisnica izdana.
17. dlen
Izpisnica mora vsebovati naslednje podatke:

- o tekmovalcu: ime in priimelq datum rojstvq kotalkarsko matidno Stevilko,
- o prejSnjih registracijah in pravici nastopa,
- o morebitnem prstajanju kazni,
- o predhodnem dogovoru med tekmovalcem in klubom, oziroma o medsebojnih obvezrostih.
18. dlen

Od trenutka, ko tekmovalcu preneha dlanstvo v Hubu skladno s klubskim aktom, do trenutka
pravnomodnosti odlodbe o pravici nastopa za drugS klub, tekmovalec nima pravice tekmovati za
noben klub v Sloveniji, ali v tujini.

je v

kazenskem postopku v klubu, di pri disciplinski komisiji ZKSS, se izdaja
odlodbe o prestopu z.adfr. do izdaje pravnomodne odloEbe pristojnega olgana klub4 ali ZKSS.

Tekmovalcu, ki

V primeru prestajanja kaznina osnovi pravnomodne odlodbe, se vloga za prestop zavme.
19. dlen

Pri vsakem prestopu ima Hub,

h

ga

je tekmovalec zapustil, pravico do od5kodnine.

O vi5ini od5kodnine se kluba dogovorita medsebojno in o tem obvestita sekretariat ki odobri prestop
tekmovalca. Pravico nastopa dobi tekmovalec Sele po predlofitvi dokazq da je klub zanj plad,at
od5kodnino.

V kolikor

se kluba ne moreta dogovoriti za viSino od5kodnine,
kritenja strokovnega sveta pri ZKSS.

jo dolodi predsedstvo

na podlagi

20. 6len

Predsedstvo predpiSe viSino prestopne takse21. dlen

Tekmovalec, ki podpi5e zahtevek za prestop, oziroma prestopnico v isti tekmovalni sezoni za v&
klubov, je disciplinsko odgovoren za ta prekrSek in ostane dlan matidnega kluba. Kazen za ta
prekr5ek je plaEilo mandatne kazni, katere viSino dolodi predsedstvo.

4.

r
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、
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ee tekmovalec krii dolodila 3. odstavka 11. dlena tega pravilnika,

je zatak

prestopek disciplinsko

odgovoren.

22. dlen
Zaprestop tekmovalca do izpolnjenega 15. leta starosti je potrebno pisno soglasje enega od star5ev,
posvojrtelja, ali skrbnika.
23. dlen

ee je zahtevek za prestop nepopoln, dolodi sekretariat vlagatelju rok, v katerem ga dopolni. ee
vlagatelj tega ne stori, se zahtevek s sklepom zavrne.

i,e

vloZen zahtevek se ne more zamenjati z novim, lahko pa se ga umakne. Ponoven zahtevek se
lahko vloZi Sele v naslednjem prestopnem roku.

24. Elen

Sekretariat odloda o prestopu na osnovi dokazil o upravidenosti in o izpolnjevanju pogojev.

Pri odlodanju upo5teva tudi splo5ne Zivljenjske pogoje (bivali5de, 5olo, zaposlitev), moZnosti za
hitrej5i kakovostni napredek tekmovalca v novem klubu (prehod v vGji rang tekmovanja, bolj5i
pogoji za delo), eventuelno kienje dogovora in mnenje strokovnega sveta ZKSS. O ugoditvi, ali
zavrnitvi zahtevka izda sekretariat odlodbo, ki jo poSlje kluboma, udeleZenima v postopku in
tekmovalcu
25. dlen

Proti odlodbi sekretariata je dopustna pitoZba, o kateri odloda predsedstvo. p.itoZbo je treba
vloZiti priporodeno v roku 8 (osem) dni po prejemu pisnega odpravka odlodbe sekretariata.
Sklep predsedstva je dokonden.
26. dlen

Odlodba registracijske komisije ZKSS postane prarmomodna po izteku pritoZbeneg a roka, ali z
izrodiwijo drugostopenjskega sklepa. Pravnomodna odlodba se po5lje vsem udeleZenim v postopku
(glej 16 dlen) in po potrebi drugrm pristojnim organom.

V. TEKMOVANJE TUJIH ONZ.IVT^M.NOV
27. Elen

Tuji drZavljani in osebe brez slovenskega drZavljanstav, ki stalno, ali zadasno prebivajo v Sloveniji
(zaposlitev, Solanje, druZina), lahko tekmqipjo v klubih na vseh domadih tekmovanjih, razen na
drZarmem prvenstvu ter uradnih mednarodnih prvenstvih (ewopsko, svetormo prvenstvo, olimpijske
igre).
5。
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VI. KONdn[I DOLOEBI
28. dlen
Tolmadenje tega pravilnika daje predsedstvo.
29. dlen

Pravilnik z-adne veljati takoj, ko ga potrdi in sprejme skupliina ZKSS.
vsi drugi akti, ki so urejali podro{a, navedena v tem pravilniku.
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Z isim dnem

nehajo veljati
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