PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

REGISTRACIJSKI
PRAVILNIK PZS

LJUBLJANA, 1998/2010

PRAVILNIK O REGISTRACIJI TEKMOVALCEV V KLUBIH,
KI SO čLANI PLAVALNE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNA DOLOčILA
1.člen
Pravilnik Plavalne zveze Slovenije o registraciji predpisuje pravila in postopke
registracije tekmovalcev za klube, ki se združujejo v Plavalno zvezo Slovenije.
2.člen
Ta pravilnik je obvezen za vse klube, njihove člane in društva združene v Plavalno
zvezo Slovenije.
3.člen
Vsak tekmovalec, ki prvič pristopi h klubu ali iz enega kluba preide v drug klub, mora
biti registriran v skladu s tem pravilnikom.
II. REGISTRACIJA TEKMOVALCA
4.člen
Vsak tekmovalec ima pravico do samostojnega izbora kluba za katerega želi biti
registriran, v skladu z določili tega pravilnika.
5.člen
Tekmovalec lahko v eni tekmovalni sezoni nastopa samo za en klub, razen če je po 9.
členu Pravilnika o registraciji tekmovalcev po klubih preregistriran v koledarskem letu
za drug klub.
Tekmovalna sezona je obdobje od 1. oktobra enega do 30.septembra naslednjega
leta.
6.člen
Pri zahtevi za registracijo za želeni klub, mora biti Plavalni zvezi Slovenije posredovano:
a) prijava za registracijo s strani plavalnega kluba
b) pri prehodu iz enega kluba v drug klub mora biti priložena potrjena izpisnica
dosedanjega kluba
7.člen
Na zahtevo člana mora klub izdati članu izpisnico, razen v sledečih primerih:
- če je član v času, ko zahteva izpisnico v disciplinskem postopku in ali mu
izteka v disciplinskem postopku izrečen disciplinski ukrep. To velja do izteka
takega ukrepa.
- če ima klub in tekmovalec sklenjeno pogodbo in niso izpolnjeni vsi pogoji
iz pogodbe
- če je razlog za zahtevo po izpisnici v nasprotju s pravili amaterizma in
pravilnika FINA (GR 1.3).
8.člen
Član lahko zahteva izpisnico kadarkoli, vendar je zadnji rok za oddajo prošnje:
▪ 20. SEPTEMBER oziroma 10. APRIL vsakega leta,
▪ Prošnjo poslati priporočeno tudi pisarni PZS v vednost.
Termin za izdajo izpisnice klubov pa je v času od 21. do 25. SEPTEMBRA oziroma od 11.
do 15. APRILA vsakega leta. V kolikor matični klub ne izda izpisnice v navedenem roku
pomeni, da se le ta strinja s prestopom brez obveznosti.
9.člen
Registracija mora biti izvršena v kolikor so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji iz predhodnih
členov v času od 26. do 30. SEPTEMBRA oz. 16. do 20. APRILA tekočega leta. Pisarna
Plavalne zveze Slovenije je dolžna obvestiti vse udeležence registracijskega postopka
pismeno o izvršitvi registracije.
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III. PRAVICA NASTOPA
10.člen
Pravico nastopa za klub ima tekmovalec takoj:
• če je registracija prva
• če klub, kjer je bil član registriran preneha z delovanjem
(potrdilo ustreznega organa)
• če ni bil registriran za kak drug klub v tem koledarskem letu,
ko je opravljena registracija.
11.člen
Če se združita dva ali več klubov, mora novi klub pismeno obvestiti katerega kluba
(združitelja) pravice in dolžnosti bo uporabljal. Člani tega kluba imajo pravico
nastopanja za novi klub takoj. Člani kluba(ov) združiteljev, katerih pravice in dolžnosti
novi klub ne uporabljajo, so prosti in se lahko registrirajo za katerikoli klub s pravico
nastopa v rokih za preregistracijo (september ali april).
12.člen
V kolikor klub ne odgovori na zahtevo člana po izpisnici in je ne izda v predpisanem
terminu, se smatra po izteku tega roka, da je izpisnica izdana.
13.člen
V kolikor klub na osnovi zahteve po izpisnici ne izda izpisnice članu in zahteva ni v
nasprotju s 7. in 8. členom tega pravilnika, ima član pravico do registracije in nastopa
za novi klub v naslednji tekmovalni sezoni.
14.člen
Član (tekmovalec) lahko nastopa na prijateljskih tekmovanjih za drug klub samo s
pismenim potrdilom matičnega kluba.
15.člen
Član (tekmovalec) lahko nastopa za klub v inozemstvu samo pod pogoji, ki niso v
nasprotju s pravili FINA .
IV. PRITOŽBE
16.člen
Na vsako registracijo je možna pritožba v roku 8 dni od uradne pismene seznanitve o
preregistraciji. Pritožba mora biti v pismeni obliki posredovana pisarni Plavalne zveze
Slovenije z navedbo člena, ki je bil kršen pri registraciji ter z ustreznimi dokazili.
17.člen
Odgovor na pritožbo mora pisarna Plavalne zveze Slovenije poslati v roku 8 dni od
prejema pritožbe.
če je pritožba utemeljena, se registracija razveljavi, v nasprotnem primeru pa se
pritožba zavrne.
18.člen
Proti odločitvi na pritožbo, se stranka lahko pritoži pismeno na Izvršni odbor Plavalne
zveze Slovenije (v nadaljevanju IO PZS).
IO PZS mora v 30 dneh po prejemu pritožbe pritožbo obravnavati in sprejeti odločitev.
Odločitev IO PZS je dokončna.
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V.

REGISTRACIJA TUJIH DRŽAVLJANOV
VRAČAJO Z INOZEMSTVA

IN

TEKMOVALCEV,

KI

SE

19.člen
Tuji državljani se lahko registrirajo za klub, ki je združen v Plavalni zvezi Slovenije. Poleg
izpolnjenih točk iz 6.člena, mora član, ki se želi registrirati predložiti:
▪ tudi potrdilo o že neprekinjenem bivanju 6 mesecev v Sloveniji
▪ ter pismeno soglasje Plavalne zveze države, katere državljan je
19a. člen

Tuji državljani, člani plavalnih klubov včlanjenih v PZS IMAJO pravico nastopa na
tekmovanjih v Sloveniji vključno z državnimi prvenstvi vseh starostnih kategorij, če
izpolnjujejo pogoje registracijskega pravilnika PZS in njihovo registracijo potrdi še Izvršni
odbor PZS.
Pri tem ne more biti tujec državni rekorder kakor tudi ne klubska štafeta, če je
udeležen vsaj en tujec, lahko pa je državni prvak Slovenije
20.člen
Člani (tekmovalci), ki so državljani Slovenije in nastopajo za klub v tujini, se lahko
registrirajo za klub, ki je član Plavalne zveze Slovenije v skladu z določili tega
pravilnika.
VI. EVIDENCA
21.člen
Pisarna Plavalne zveze Slovenije je dolžna voditi evidenco (kartoteko) vseh
registriranih članov v Plavalni zvezi Slovenije.
VII. KONČNE DOLOČBE
22.člen
Tolmačenje tega pravilnika je v pristojnosti IO PZS.
23.člen
Ta pravilnik velja, ko ga sprejme IO PZS. Spremembe Pravilnika obravnava IO PZS in jih
tudi sprejema.
V Ljubljani, 11.11.1998
(dopolnilo 19.a. člena 18.11. 2010)

Sekretar PZS
Matjaž Perme

Predsednik PZS
Darjan Petrič
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