STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
SHOOTING UNION OF SLOVENIA

Štev: 697-3

1000 Ljubljana, Dolenjska cesta 11, SLOVENIJA

Na podlagi 28. člena Statuta Strelske zveze Slovenije je Predsedstvo SZS na svoji 11. seji dne
01.10.2013 sprejelo

Pravilnik o registraciji tekmovalcev v SZS
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o registraciji tekmovalcev v SZS (v nadaljevanju Pravilnik), predpisuje starostne kategorije
tekmovalcev, pravila in postopke registracije, prestopov, izposojanj tekmovalcev, registracije
tujcev, nastopanje v tujini za vse tekmovalce članic Strelske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) in
obnavljanja registracij.
V Pravilniku uporabljen izraz tekmovalec, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja kot
nevtralen za ženske in moške.
2. člen
Vsak tekmovalec, ki se prvič registrira za članico SZS ali tekmovalec, ki prestopa od ene članice
SZS k drugi ali tekmovalec, ki je posojen v drugo članico SZS ali tekmovalec tujec, se registrira v
skladu z določili Pravilnika.
3. člen
Registracije tekmovalcev vodi pristojna komisija SZS. Komisijo imenuje Predsedstvo SZS. Mandat
komisije traja do poteka mandata Predsedstva SZS.
4. člen
Administrativna dela opravlja strokovna služba SZS.
Ob vpisu in registraciji ali samo opravljeni registraciji tekmovalca v registru tekmovalcev SZS (baza
podatkov), se zanj da izdelati registracijsko izkaznico le ob prvi registraciji ali ko je polna.
Za potrditev registracije tekmovalca, se predlagatelju registracije pošlje ustrezno nalepko z letnico
sezone.
S potrjeno registracijsko izkaznico se na zahtevo delegata ali sodnika izkaže tekmovalec pred
nastopom na tekmovanjih po koledarju SZS.

2. STAROSTNE KATEGORIJE TEKMOVALCEV
5. člen
Vsakega vpisanega tekmovalca se v registru tekmovalcev SZS razvrsti in registrira v ustrezno
kategorijo glede na njegovo starost oziroma letnico rojstva. Pri tem se za izhodišče vzame leto iz
tekoče sezone v katerem se bo izvedlo Državno prvenstvo Republike Slovenije.
6. člen
Kategorije so s šifrantom ustrezno identifikacijsko oštevilčene. Identifikacijska številka kategorije se
v registru tekmovalcev SZS pripiše pred številko registracijske izkaznice tekmovalca za nadaljnje
statistične analize.
7. člen
Poimenovanje kategorij v katere se razvršča in registrira tekmovalce se uporablja tudi na vseh
tekmovanjih pod okriljem SZS.

Pri registraciji tekmovalcev se uporablja/upošteva naslednje kategorije:
Ime kategorije

Identifikacijska številka

Leta starosti

Člani

1

najmanj 21 let

Članice

2

najmanj 21 let

Mladinci

3

18, 19 ali 20 let

Mladinke

4

18, 19 ali 20 let

Kadeti

5

16 ali 17 let

Kadetinje

6

16 ali 17 let

Pionirji

7

največ 15 let

Pionirke

8

največ 15 let

Mlajši pionirji

7

največ 13 let

Mlajše pionirke

8

največ 13 let

Cicibani

7

največ 11 let

Cicibanke

8

največ 11 let

3. REGISTRACIJA TEKMOVALCA
8. člen
Tekmovalec je v tekmovalni sezoni lahko registriran samo za eno (1) članico SZS.
Tekmovalec je v tekmovalni sezoni lahko izposojen v eno (1) drugo članico SZS, le v primerih, ko
gre za nasprotni disciplini opisani v 25. členu Pravilnika.
Na prijateljskih tekmovanjih lahko nastopi tudi za drugo članico SZS s predhodnim pisnim
soglasjem članice SZS za katero je registriran.
9. člen
Članica SZS, ki prvič registrira tekmovalca mora pristojni komisiji SZS predložiti:
- izpolnjeno in podpisano prijavo za vpis v register tekmovalcev (Obr. SZS 2-08),
- fotografijo (dostavljena v velikosti 25 x 30 mm oz. na digitalnem mediju ali poslana po elektronski pošti).
10. člen
Za prvo registracijo ni časovnih omejitev in jo pristojna komisija SZS izvrši najkasneje v desetih
(10) dneh po prejemu popolne dokumentacije navedene v 9. členu Pravilnika.
11. člen
Na sklep pristojne komisije SZS se v petnajstih (15) dneh po prejemu lahko pritožijo članice SZS ali
tekmovalec. O pritožbi odloča Predsedstvo SZS najkasneje v tridesetih (30) dneh. Sklep
Predsedstva SZS je dokončen.
12. člen
Tekmovalec, ki je prvič registriran ali preregistriran, pridobi pravico nastopa po prejemu sklepa
pristojne komisije SZS oziroma po zaključenem pritožbenem postopku na registracijo.
13. člen
Registracija tekmovalca izvedena na osnovi neresničnih podatkov ali dokumentov ni veljavna.

4. PRESTOP TEKMOVALCA
14. člen
Tekmovalec, ki želi pridobiti izpisnico za prestop mora s priporočeno pošto članici SZS za katero je
registriran, najkasneje do 5. septembra tekočega leta poslati prošnjo za izpisnico.
Če ne more pridobiti izpisnice za prestop v roku zapisanem v prvem odstavku 17. člena Pravilnika,
kopijo prošnje pošlje pristojni komisiji SZS.
15. člen
Pri prestopu tekmovalca iz ene članice SZS v drugo, mora slednja kot predlagatelj, pristojni komisiji
SZS predložiti:
- vlogo za prestop tekmovalca (Obr. SZS 2-10),
- izpisnico (Obr. SZS 2-07),
- fotografijo (dostavljena v velikosti 25 x 30 mm oz. na digitalnem mediju ali poslana po elektronski pošti).
16. člen
Registracija tekmovalca pri prestopu iz ene članice SZS v drugo, je možna samo v prestopnem
roku in sicer v času od 20. septembra do 5. oktobra tekočega leta.
17. člen
Članica SZS mora tekmovalcu, ki je zaprosil za izpisnico in pristojni komisiji SZS odgovoriti s
priporočeno pošto v desetih (10) dneh. Če tega ne stori, se smatra, da je izpisnica izdana.
V primeru, ko članica SZS svojemu tekmovalcu iz upravičenih razlogov ne izda izpisnice,
registracija tekmovalca za drugo članico SZS ni možna. Za upravičen razlog se smatra
upoštevanje tistih določil pogodbe, sklenjene med prosilcem za izpisnico in predmetno članico
SZS, ki prestop v letu zaprositve onemogočajo. V primeru, da takšna pogodba ne obstaja, pristojna
komisija SZS odloči v korist tekmovalca.
18. člen
Članica SZS ne more podati predloga za začetek disciplinskega postopka proti tekmovalcu, ki je
zaprosil za izpisnico po datumu, ko je prejela prošnjo za izpisnico.
Tekmovalcu, ki prosi za izpisnico, a je kaznovan z disciplinskim ukrepom, to ne zadrži izdaje
izpisnice, razen v primeru trajne prepovedi nastopanja.
V primeru, da je tekmovalec disciplinsko kaznovan, se registrira za novo članico SZS, vendar
pridobi pravico nastopa šele po izteku disciplinskega ukrepa.
19. člen
Tekmovalec lahko prošnjo za izdajo izpisnice prekliče do 20. septembra tekočega leta.
20. člen
Članica SZS, ki je prejela prošnjo za izdajo izpisnice se s članico SZS, kamor želi tekmovalec
prestopiti, dogovori o višini in načinu plačila odškodnine za prestop. Če višina odškodnine za
prestop ni določena v pogodbi med članico SZS in tekmovalcem, se članici SZS o njej lahko
medsebojno dogovorita.
Če do dogovora ne pride, je članica SZS kamor prestopa tekmovalec, dolžna plačati odškodnino
za prestop po lestvici navedeni v 21. členu Pravilnika.
V primeru, da odškodnina ni poravnana do 5. oktobra tekočega leta, članica SZS v kateri je
registriran tekmovalec ni dolžna izdati izpisnice in se prestop tekmovalca ne more izvesti.
21. člen
Odškodnine za prestope tekmovalcev glede na razred tekmovalca:
 Svetovni razred
4.000,00 EUR
 Mednarodni in perspektivni razred
2.000,00 EUR
 Državni in mladinski razred
1.000,00 EUR

22. člen
Tekmovalec, ki za članico SZS, za katero je bil registriran, v pretekli tekmovalni sezoni ni nastopil
na tekmovanjih po koledarju SZS, se lahko registrira za drugo članico SZS kot prvič registrirani
tekmovalec po določilih 9. člena Pravilnika.
23. člen
V primeru, da članici SZS preneha članstvo v SZS, je tekmovalec prost in se lahko registrira za
drugo članico SZS po določilih 9. člena Pravilnika.
24. člen
Pristojna komisija SZS izda sklep o registraciji najkasneje v petnajstih (15) dneh po zaključenem
prestopnem roku zapisanem v 16. členu Pravilnika.

5. IZPOSOJA TEKMOVALCA - NASTOPANJE ZA DRUGO DRUŠTVO
25. člen
Izposoja tekmovalca iz matične v drugo članico SZS, je možna le med nasprotnima disciplinama in
sicer med disciplino "puška, pištola, samostrel" in disciplino "puška šibrenica".
26. člen
Tekmovalec lahko nastopi kot izposojen tekmovalec za drugo članico SZS le, če je predhodno
pravilno registriran za matično članico SZS.
Tekmovalec, ki želi nastopati kot izposojen tekmovalec za drugo članico SZS, mora od članice
SZS katere registriran član je, pridobiti potrjeno pisno soglasje - Izposojo (Obr. SZS 2-12).
Članica SZS, katera želi registrirati izposojenega tekmovalca, mora na pristojno komisijo SZS
dostaviti izpolnjeno in podpisano Vlogo za izposojo tekmovalca (Obr. SZS 2-13).

6. REGISTRACIJA TUJCA
27. člen
Članica SZS lahko registrira neomejeno število tujcev.
Pri registraciji se tujce vodi ločeno glede na:
- v drugi državi registrirane tujce, to so tujci, ki so že bili ali so še registrirani pri nacionalni
strelski zvezi države katere državljani so, (strelsko kariero so začeli v tujini in so že bili registrirani v
drugi državi),
- v drugi državi neregistrirane tujce, to so tujci, ki bodo prvič registrirani in niso bili nikoli
registrirani pri nacionalni strelski zvezi države katere državljani so, (strelsko kariero so začeli v
Sloveniji in niso bili nikoli registrirani v drugi državi).
28. člen
Tako imenovani "v drugi državi registrirani tujci" iz prve alineje drugega odstavka 27. člena
Pravilnika, smejo za članico SZS nastopiti v ligaškem tekmovanju, na prijateljskih tekmovanjih in
odprtih prvenstvih. Na posameznem ligaškem tekmovanju lahko v ekipi nastopi le en (1) v drugi
državi registriran tujec.
Na vseh tekmovanjih pod okriljem SZS vključno z Državnim prvenstvom Republike Slovenije, lahko
za članico SZS nastopajo brez številčne omejitve v konkurenci (ekipno ali posamično) tudi tako
imenovani "v drugi državi neregistrirani tujci" iz druge alineje drugega odstavka 27. člena
Pravilnika, ki imajo stalno oz. začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
29. člen
Članica SZS, ki želi registrirati v drugi državi registriranega tujca v skladu s prvim odstavkom 28.
člena Pravilnika, mora poleg zahtev, ki jih določa 9. člen Pravilnika (prva registracija), predložiti z
žigom in podpisom overjeno pisno soglasje nacionalne strelske zveze države katere državljan je
tujec. Soglasje mora biti uradno prevedeno v slovenščino.

Članica SZS, ki želi registrirati v drugi državi neregistriranega tujca v skladu z drugim odstavkom
28. člena Pravilnika, mora poleg zahtev, ki jih določa 9. člen Pravilnika (prva registracija), predložiti
potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji in z žigom ter podpisom overjeno
pisno potrdilo nacionalne strelske zveze države katere državljan je tujec, da ta ni bil nikoli
registriran pri njihovi zvezi. Potrdilo tuje zveze mora biti uradno prevedeno v slovenščino.

7. NASTOPANJE ZA TUJ KLUB
30. člen
Tekmovalec, ki želi nastopati za tuj klub, mora pridobiti pisno soglasje članice SZS, katere član je
in SZS. Tak tekmovalec ima lahko dvojno registracijo (za članico SZS in za tuj klub).
31. člen
Tekmovalec mora v pogodbi s tujim klubom zagotoviti, da se bo udeležil priprav in nastopov
državne reprezentance, na katere bo povabljen.

8. OBNAVLJANJE REGISTRACIJE
32. člen
Članica SZS mora najkasneje do 10. septembra tekočega leta obnoviti vse registracije za
tekmovalce s katerimi želi v prihodnji sezoni nastopati.
V vlogi za podaljšanje registracij tekmovalcev za prihodnjo sezono (Obr. SZS 2-11) mora navesti vse
tekmovalce.
Registracijsko obdobje (sezona), za katerega so tekmovalci registrirani je od 15. oktobra tekočega
leta do 14. oktobra prihodnjega leta.
33. člen
Vsi tekmovalci registrirani po tem Pravilniku in trenerji z veljavno licenco SZS so na poti na
tekmovanje in na tekmovanjih SZS nezgodno zavarovani.
34. člen
Stroške v zvezi s prvo registracijo, preregistracijo, podaljšanjem registracije in zavarovanjem
tekmovalcev, poravna članica SZS v višini, ki jo določi Predsedstvo SZS.

9. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Določila Pravilnika pojasnjuje Predsedstvo SZS.
36. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na seji Predsedstva SZS.
S sprejetjem Pravilnika preneha veljati Pravilnik Strelske zveze Slovenije o registraciji tekmovalcev
štev. 431-3 z dne 27.05.2013.
Predsednik SZS:
Janez Slapar l.r.

