PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

SLOVENE SWIMMING
ASSOCIATION

Na podlagi 27. člena Statuta Plavalne zveze Slovenije, je Izvršilni odbor Plavalne zveze Slovenije
na svoji 4. seji dne 13.12.2019 sprejel naslednji:

PRAVILNIK O REPREZENTANCAH PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Plavalna zveza Slovenije (v nadaljevanju: PZS) ureja pravila o udeležbi na
reprezentančnih tekmovanjih in ostalih reprezentančnih dogodkih, obveznosti plavalcev in plavalk
ter članov reprezentanc do nošenja opreme PZS in odnosov z javnostjo ter pravila o dolžnostih in
obveznostih plavalcev in plavalk ter članov reprezentanc na testiranjih v okviru PZS
PRAVILA O UDELEŽBI NA TEKMOVANJIH IN OSTALIH REPREZENTANČNIH
DOGODKIH
2. člen
S Pravili o udeležbi na tekmovanjih in ostalih reprezentančnih dogodkih se določa pravice in
obveznosti vseh udeležencev reprezentančnih tekmovanj, priprav in ostalih dogodkih, ki jih
organizira ali jih celotno ali delno financira Plavalna zveza Slovenije (nadalje PZS) ali Olimpijski
komite Slovenije.
3. člen
Začetek in konec udeležbe na tekmovanjih, pripravah in ostalih dogodkih določijo selektor ali
direktor reprezentanc ali vodja reprezentance. Praviloma pa se šteje za začetek zbor pred
odhodom, za konec pa prihod domov oziroma morebitni javni nastopi povezani s tem dogodkom.
Selektor ali direktor lahko določita za začetek tekmovanja že samo uvrstitev v razvid za določeno
tekmovanje.
4. člen
PZS je dolžna zagotoviti zadostno količino reprezentančne opreme.
Selektor oziroma direktor reprezentanc natančno določita opremo, ki so jo reprezentanti dolžni
nositi na tekmovanjih, pripravah in ostalih dogodkih. V primeru, da PZS ne zagotovi zadostne
količine opreme, reprezentanti nimajo dolžnosti držati se določil o nošenju opreme.
5. člen
Na tekmovanje, s tekmovanja, na vsak del tekmovanj, z vsakega dela tekmovanja, na treninge v
času tekmovanj ali priprav in na obroke praviloma hodijo vsi reprezentanti skupaj. Izjeme lahko
dovoli samo vodja reprezentance.
Vsak dan vodja reprezentance skliče sestanek vse ekipe na katerem se ekipa pogovori o
opravljenih in bodočih nastopih.
6. člen
Na tekmovanjih in pripravah, od začetka do konca določenega v 2. členu tega pravilnika, je 22.00
ura, ko morajo biti vsi plavalci v svojih sobah. V primeru poznega zaključka plavanja, težav pri
prevozu ali počasni strežbi večerje lahko vodja reprezentance določi kasnejši čas.
Vodja reprezentance določi prostor za druženje plavalcev in plavalk.
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7. člen
Plavalci, trenerji in vodstvo reprezentance morajo spremljati nastope slovenskih plavalcev ob
bazenu ali na tribuni, na mestu, ki ga določi vodja reprezentance. Plavalci, ki nastopajo v tekočem
ali naslednjem delu tekmovanja se pripravljajo na tekmovanje po svoji želji. Trenerji, katerih
plavalci potrebujejo njihovo prisotnost, na primer razplavanje pred ali po tekmi, priprava na
tekmo in podobno, tisti čas niso dolžni spremljati tekmovanja s tribun. Izjemo za to pravilo lahko
določi vodja reprezentance oziroma selektor.
8. člen
Plavalci, trenerji in vodstvo reprezentance morajo navijati za slovenske tekmovalce in spremljati
vse slovenske nastope, vključno z morebitno proglasitvijo. Plavalci so se dolžni po nastopu
oglasiti v t.i. mix zone in odgovarjati na novinarska vprašanja.
9. člen
Plavalci na tekmovanjih, pripravah in ostalih dogodkih ne smejo uživati alkohola ali tobaka v
kakršnikoli obliki ali količini. Uživanje prepovedanih drog in dopinga je strogo prepovedano.
Trenerji in vodstvo ne smejo kaditi ali uživati alkohola v prostorih, kjer se nahajajo plavalci.
Trenerjem in vodstvu ni dovoljeno prekomerno uživanje alkohola kadarkoli od začetka do konca
določenega v 3. členu tega pravilnika.
10. člen
Plavalec, ki je bil določen za tekmovanje, ni pa se tekmovanja udeležil, je dolžan vrniti v
celotnem znesku sredstva za priprave, tekmovanja in prehrano, katera so mu bila namenjena s
strani PZS v zadnjih šestih mesecih pred odpovedjo. Hkrati izgubi status reprezentanta in pravico
do nastopa in kakršnegakoli financiranja s strani PZS za obdobje enega leta. Če je odpoved
podana vsaj tri mesece pred tekmovanjem, plavalec izgubi pravico do financiranja za obdobje do
odpovedanega tekmovanja, po tekmovanju pa zadrži status reprezentanta in pravico do
financiranja v sklopu priprav za naslednje veliko tekmovanje za katerega je izpolnil pogoje.
Selektor ali direktor reprezentanc imata pravico da IOju predlagata izjemo od zapisanega v 11.
členu.
11. člen
Prva kršitev pravil o nošenju opreme, prihodih in odhodih na tekmo, druženja po sobah,
prepoznega odhoda v svoje sobe, pravil o spremljanju slovenskih nastopov in uživanju alkohola
ali cigaret se kaznuje z opominom in odvzemom nagrad za športne dosežke za koledarsko leto v
katerem je bil storjen prekršek.
Naslednje kršitve v prejšnjem odstavku omenjenih pravil in vsaka kršitev pravil o prepovedanih
drogah in dopingu se kaznuje s takojšno izključitvijo iz reprezentance, katere trajanje določi vodja
reprezentance in praviloma ne sme biti krajša od pol leta. Izključitev pomeni tudi takojšen odhod
domov, če to dopuščajo sredstva in prevoz. Izključeni reprezentant je dolžan vrniti v celotnem
znesku sredstva za priprave, tekmovanja in prehrano, katera so mu bila namenjena s strani PZS v
zadnjih pol leta pred izključitvijo, vključno s stroški tekmovanja ali priprav kjer so bila kršena
določila tega pravilnika.
Med izključitvijo iz reprezentance ugasnejo pravice financiranja s strani PZS ali države.
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12. člen
Reprezentanti, ki so ali bodo v tekočem letu nastopili na OI, na članskem evropskem ali
svetovnem prvenstvu nastopajo na državnih prvenstvih Slovenije in nastopiti vsak dan vsaj enkrat,
če tako zahteva selektor. Finalnega nastopa ne smejo odpovedati, če tisti dan plavajo samo
disciplino s katero so se uvrstili v finale.
Selektor ima pravico zahtevati nastop na izbirnih tekmovanjih doma.
13. člen
PZS poskrbi, da se vsi klubi in reprezentanti vnaprej seznanijo s tem pravilnikom. Vsa določila
tega pravilnika veljajo za vse plavalce in njihove trenerje, ne glede na rang tekmovanja za
katerega so bili izbrani v reprezentanco Slovenije.
14. člen
Izključeni reprezentant ima pravico do pritožbe na izrečeno trajanje izključitve. Pritožba se
naslovi na disciplinsko komisijo PZS najkasneje 14 dni po izrečeni kazni.
15. člen
Pravila o nošenju opreme, prihodih in odhodih na tekmo, druženja po sobah, prepoznega odhoda v
svoje sobe, pravil o spremljanju slovenskih nastopov, uživanju alkohola ali cigare, udeležbe na
državnih prvenstvih in pravil o prepovedanih drogah in dopingu začnejo veljati takoj po sprejetju.
IO PZS določi prehodni rok za začetek veljavnosti pravil o odpovedi reprezentančnega nastopa.
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OBVEZNOSTI PLAVALCEV IN PLAVALK TER ČLANOV REPREZENTANC DO
NOŠENJA OPREME PZS IN ODNOSOV Z JAVNOSTJO V OKVIRU
REPREZENTANČNIH NASTOPIH IN AKCIJAH
16. člen
Vsi plavalci/ke ter člani reprezentanc ne glede na kategorijo so dolžni na reprezentančnih akcijah:
 uporabljati izključno opremo, ki je določena v skladu s odredbo s strani selektorja ali vodje
reprezentanc PZS, kar velja za vse treninge in tekmovanja kakor tudi za vse javne nastope
(snemanja, tiskovne konference, intervjuji…),
 v kolikor na javnem nastopu ali pred kamero nastopijo v osebni opremi morajo dobiti soglasje
predsednika oz. direktorja PZS.
 izpolniti in podpisati evidenčni karton na katerega je vpisana vsa oprema, katero morajo
uporabljati v času trajanja priprav ali udeležbe na prvenstvih, na katere je bil vabljen,
 varovati vso izročeno opremo pred kakršno koli poškodbo ali odtujitvijo, ker je last
proizvajalca oziroma PZS. Plavalec/ka ali član reprezentance, ki iz kakršnegakoli vzroka
zahtevane opreme izgubi oz. samoiniciativno odtuji mora PZS plačati njeno dejansko
vrednost,
 udeležiti se vseh razglasitev rezultatov razen v primeru če vodstvo reprezentance ne določi
drugače
 PZS ima pravico razpolagati z imenom in podobo plavalca/ke v času trajanja priprav ali
udeležbe na prvenstvih .
17. člen
Zaradi ne spoštovanja določil iz 17. člena se plavalci/ke in člani reprezentanc lahko denarno
kaznujejo z zmanjšanim financiranjem programa priprav in nastopov oziroma odvzemom dela
nagrade o čemer odloča I.O. PZS.
18. člen
Člani reprezentance morajo imeti korekten odnos do sredstev javnega obveščanja. Plavalec/ka in
član reprezentance je dolžan dati izjavo oziroma svoje mnenje v zvezi s svojim športnim
udejstvovanjem. Javna kritika posameznih ostalih članov reprezentance, sponzorjev in organov
PZS ni dovoljena.
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PRAVILA O DOLŽNOSTIH PZS IN OBVEZNOSTIH PLAVALCEV IN PLAVALK TER
ČLANOV REPREZENTANC NA TESTIRANJIH V OKVIRU PZS
19. člen
Dolžnosti PZS:
 PZS je organizator testiranj vseh kategorij slovenskih plavalcev in plavalk.
 Vrste testov za posamezno starostno kategorijo določijo trenerji, panožni tim PZS in
selektorjem reprezentanc.
 Pred začetkom sezone selektor reprezentanc skupaj z vodjo panožnega tima in trenerji
pripravi koledar (datume) testiranj za posamezno starostno kategorijo in število
testiranj.
 Datume testiranj SS PZS uvrsti v koledar PZS.
 Selektor ali vodja panožnega tima pripravita spisek testirancev v posamezni starostni
kategoriji in obvestita vse kandidate za testiranja in njihove trenerje o datumih testiranj
vsaj mesec dni pred testiranjem.
 PZS krije vse stroške testiranj razen prevoza na testiranja
20. člen
Dolžnosti plavalcev in plavalk:
Vsi plavalci/ke ter člani reprezentanc ne glede na kategorijo so dolžni:
 se obvezno udeležiti testiranj, če so na njih povabljeni
 v celoti opraviti vsa predvidena testiranja
 predhodno pisno sporočiti s strani vodstva kluba (vsaj 14 dni pred testiranjem)
selektorju, da se ne morejo udeležiti testiranj
V primeru neopravičene neudeležbe na testiranjih in zaradi ne spoštovanja teh določil se
plavalci/ke in člani reprezentanc lahko denarno kaznujejo z ne financiranjem ali zmanjšanim
financiranjem programa priprav in nastopov v okviru reprezentance PZS, o čemer odloča I.O.
PZS.
O opravičenosti neudeležbe odloča selektor plavalnih reprezentanc. Med opravičene razloge
neudeležbe spadajo: študij oziroma trening v tujini, bolezen (zdravniško opravičilo), udeležba na
pomembnem tekmovanju (lovljenje norm), neodložljive šolske obveznosti (matura).
21. člen
IO lahko na podlagi neudeležb na enem od testiranj izglasuje naslednje sankcije za plavalca/ko in
trenerje:
-

prva neupravičena neudeležba na testiranjih: zmanjšanje sofinanciranja programov in
nastopov plavalcev in plavalk in trenerja/ke za 50% s strani PZS do naslednjega testiranja
druga neupravičena neudeležba na testiranjih: ukinitev sofinanciranja programov s strani
PZS in nastopov plavalcev in plavalk in trenerja/ke v celoti;

Ta pravilnik in pravila stopijo v veljavo s sprejetjem na IO PZS dne 13. 12. 2019
Predsednik PZS
dr. Boro ŠTRUMBELJ

