Na osnovi sklepa je Upravni odbor na svoji seji , dne 4.12.2009 sprejel:
PRAVILNIK O ČLANSTVU V BZS IN REGISTRACIJI TEKMOVALCEV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in način včlanjevanja bob in skeleton klubov oziroma
društev ( v nadaljevanju : klubov ) v Bob zvezo slovenije ( v nadaljevanju : BZS ),
registracijo tekmovalcev in tekmovalk ( v nadaljevanju : tekmovalci ) in prehodu
tekmovalcev iz enega v
drugi klub.
2. člen
Pravila iz tega pravilnika veljajo za vse člane BZS in vse tekmovalce registrirane pri
BZS . Klubi in tekmovalci, ki tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih so dolžni
spoštovati tudi predpise FIBT-a s katerimi se določajo pogoji za nastope na
mednarodnih tekmovanjih.
3.člen
Posamezni izrazi v tem pravilniku pomenijo:






matični klub - klub, katerega član je tekmovalec in je zanj registriran;
izpisnica - listina, s katero tekmovalec dokazuje prenehanje članstva v klubu;
prijavnica - listina, s katero se tekmovalec želi registrirati za nov klub;
registracija - listina, ki omogoča tekmovalcu nastopanje na tekmovanjih, ki so
v koledarju FIBT-a in BZS-a;
klub – društvo v katerega tekmovalec pristopa.

4. člen
Za razlago tega pravilnika je pristojen Upravni obor BZS
5. člen
Pravice in dolžnosti člana BZS določajo Statut in drugi akti BZS.
II. ČLANSTVO KLUBOV V BZS
6. člen
Za sprejem v članstvo BZS mora klub predložiti upravnem odboru:
- pristopno izjavo za včlanitev v BZS
- sklep pristojnega organa kluba o včlanitvi v BZS
- statut kluba ( fotokopijo )
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 8.člena
- odločbo o vpisu v register društev ( fotokopija )
- podatke o kontaktni osebi kluba
- e-naslov kluba oziroma kontaktne osebe
BZS vodi register klubov z vsemi potrebnimi podatki o klubu !

7. člen
O sprejemu v članstvo BZS odloča skupščina na svoji prvi seji. S sklepom prošnji
ugodi če klub izpolnjuje spodaj navedene pogoje, sicer prošnjo zavrne. Klub, ki ni
sprejet v članstvo BZS, ima pravico pritožbe na upravni odbor BZS v 30 dneh po
prejemu sklepa o zavrnitvi sprejema v članstvo BZS. O pritožbi odloča upravni odbor
BZS na svoji prvi seji. Sklep upravnega odbora je dokončen.
Razlogi za zavrnitev članstva:
- delovanje v nasprotju z nameni in cilji zveze
- neizpolnjevanje pogojev za sprejem v začasno članstvo
- ravnanje kluba, ki predstavlja diciplinski prekršek po pravilniku in statutu BZS
- neizpolnjevanje pogojev iz 8.člena tega pravilnika
8.člen
Pogoji za članstvo v BZS.
Članstvo v zvezi je začasno ali stalno. Prvotno članstvo v zvezi je začasno za dobo
dveh (2) let. V tem času klub nima glasovalne pravice v zvezi ter pravic in ugodnosti,
katere pripadajo rednim članom BZS. V tem obdobju mora klub izpolniti pogoje za
stalno članstvo. Če pogojev ne izpolne se mu status začasnega člana ukine.
Pogoji za sprejem v začasno članstvo.
1. Statut ter pravilniki kluba morajo biti v skladu z pravilniki in statutom BZS.
2. Finančno-materialni pogoji (bob dvosed za moško ter bob dvosed za žensko
ekipo, štirje (4) skeletoni, ter pripadajoča oprema potrebna za mednarodna
tekmovanja (drsalke, čelade, možnost transporta..) ter finance za izvedbo 56
tekmovanj v disciplinah dvoseda ter skeletona).
3. Ne sme biti v disciplinskem prekršku z drugim klubom.
Pogoji za stalno članstvo:
1. v dobi dveh (2) let (2 tekmovalnih sezonah) mora izvesti moška bob ekipa v
dvosedu osem (8) tekmovanj na štirih (4) različnih stezah, ženska bob ekipa v
dvosedu osem (8) tekmovanj na štirih (4) različnih stezah, dva moška ter dve
ženski predstavnici v skeletonu, pa izvedejo vsak deset (10) tekmovanj na
štirih (4) različnih stezah. Tekmovanja morajo biti na koledarju FIBT-a,
izvedejo pa se pod organizacijo BZS, če je na voljo dovolj prostih mest.
2. Ne sme biti v disciplinskem prekršku z drugim klubom ali BZS.
III. REGISTRACIJA TEKMOVALCEV
9. člen
Na tekmovanjih, lahko sodelujejo le klubi člani BZS z registriranimi tekmovalci pri
BZS.
10. člen
Registracijo tekmovalcev izvaja Generalni sekretar BZS upoštevajoč ta pravilnik,
pravilnik o odškodninah pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub in pravilnik o

prestopu tekmovalcev v klube v tujini. Generalni sekretar BZS vodi register vseh
registriranih tekmovalcev, ki vsebuje naslednje podatke :
-

ime in priimek tekmovalca
rojstni podatki tekmovalca
naziv kluba včlanjenega v zvezo
matična številka registracije
datum pravice nastopa za klub
leto prve registracije

11. člen
Vsak tekmovalec je lahko registriran samo za en klub.
12. člen
Kadar klub preneha z delovanjem v skladu z zakonom o društvih, imajo njegovi
tekmovalci pravico do registracije za nove klube tudi izven prestopnega roka. Pravico
do nastopa na tekmovanjih imajo v roku 8 dni po izvršeni registraciji. Klub, ki je
prenehal z delovanjem, se izbriše iz seznama članov BZS.
13. člen
Tekmovalec lahko, ne glede na registracijo, nastopi tudi za drugi klub na prijateljskih
srečanjih, vendar samo s soglasjem svojega matičnega kluba.
14. člen
Za tekmovalca, ki se prvič registrira, mora njegov klub predložiti Generalnemu
sekretarju:
-

pisno zahtevo kluba za registracijo tekmovalca
Potrdilo da je tekmovalec član kluba, ki je včlanjen v Zvezo
fotografijo tekmovalca
izpolnjeno prijavo za vpis v register športnikov

Za tekmovalca do dopolnjenega 18 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim
vstopom v klub podati pisno soglasje k pristopni izjavi. Tekmovalec ima pravico
nastopa na tekmovanjih po registraciji.
IV. PRESTOPI
15. člen
Za tekmovalca, ki je že bil registriran za določen klub in želi prestopiti v novi klub,
mora ta klub Generalnemu sekretarju BZS predložiti :
-

prijavnico kluba za registracijo tekmovalca
pristopno izjavo tekmovalca v članstvo kluba
izpisnico iz matičnega kluba
izpolnjeno prijavo za vpis v register športnikov

Pri prestopu tekmovalca mlajšega od 18 let velja za pristopno izjavo isto določilo kot

v 2. odstavku 14. člena tega pravilnika.
16. člen
Zahtevo za registracijo tekmovalca, ki prestopa iz enega v drugi klub, se lahko
posreduje Generalnemu sekretarju izključno v času prestopnega roka, ki traja vsako
leto od 15.6. do vključno 30.6. Za datum oddaje zahteve se šteje datum poštnega
žiga na priporočeni poštni pošiljki.
Predložiti je potrebno vse dokumente navedene v 15.členu.
Zahtevkov za registracijo, ki niso popolni, se ne obravnavajo, temveč ga Generalni
sekretar s sklepom zavrne. BZS je dolžna v roku 15 dni po končanem prestopnem
roku izdati sklep o registraciji tekmovalcev v nov klub.
17.člen
Tekmovalec, ki želi spremeniti klub v prestopnem roku, pisno zahteva od matičnega
kluba izpisnico s priporočenim pismom. Kot datum zahtevka za izpisnico se šteje
datum oddaje priporočenega pisma na pošti. Tekmovalec mora kopijo zahtevka za
izpisnico istočasno poslati priporočeno tudi BZS.
18.člen
Zahteva za izpisnico mora vsebovati poleg osnovnih osebnih podatkov tekmovalca in
matičnega kluba še razloge za spremembo kluba in ime kluba, za katerega se želi
registrirati. V zahtevku morajo biti izrecno navedene morebitne pogodbene
obveznosti, ki jih ima tekmovalec v matičnem klubu. Če zahtevek ne vsebuje vseh
navedenih podatkov, matični klub po preveritvi vloge naloži tekmovalcu, da
morebitne pomanjkljivosti v vlogi odpravi v sedmih dneh, sicer vlogo zavrže.
19.člen
Matični klub, ki je prejel popoln zahtevek za izpisnico, v roku sedmih dni od prejema
zahtevka za izpisnico postavi klubu, v katerega želi prestopiti tekmovalec, zahtevek
za odškodnino. Pri višini odškodnine je matični klub vezan na anex, ki je sestavni del
tega pravilnika in določa zgornjo mejo višine odškodnine.
Če se odškodnina ne plača ali ne pride do pisnega sporazuma, s katerim se razreši
vprašanje odškodnine do 30.6, tekmovalec ne more biti registriran za novi klub.
20.člen
Matični klub izda izpisnico na osnovi sklepa pristojnega organa kluba, ki je za to
določen s statutom ali drugim normativnim aktom. Izpisnico podpiše za to
pooblaščena oseba v klubu.
21.člen
Matični klub izda izpisnico v 4 (štirih) enakih izvodih katere pošlje:





tekmovalcu,
klubu,
BZS ,
eno obdrži v svojem arhivu

22.člen
BZS vodi evidenco o zahtevkih za registracijo. BZS na podlagi prejete
dokumentacije na osnovi 16.člena registrira tekmovalca.

popolne

23.člen
Za tekmovalca, ki ni nastopal na tekmovanjih najmanj 6 let, po tem roku lahko brez
odškodnine prestopi v katerikoli klub.
24.člen
Tekmovalec, ki mu je prenehalo članstvo, je lahko registriran za nov klub v
naslednjem prestopnem roku, v skladu s tem pravilnikom.
25.člen
Klub lahko sklene pogodbo s tekmovalci, ki so zanj registrirani. Za tekmovalce, ki še
niso polnoletni, podpiše pogodbo eden od staršev ali skrbnik.
26.člen
Pogodba se sklene za obdobje, za katerega se dogovorita tekmovalec in klub.
V. ODŠKODNINE PRI PRESTOPANJU
27.člen
Klub, v katerega prehaja tekmovalec, je dolžan matičnemu klubu dati odškodnino, če
se kluba ne dogovorita drugače. Odškodnino lahko plača tudi tekmovalec, pod
pogojem da je z matičnim klubom sklenil pogodbo v kateri je določena višina
odškodnine.
VI. UVELJAVLJANJE PRAVIC
28.člen
Tekmovalec, ki mu je bil zavrnjen zahtevek za izpisnico se lahko pritoži v roku 8 dni
na Upravni odbor BZS, če smatra, da so bila v postopku kršena določila tega
pravilnika ali če je bila za njegov prestop določena previsoka odškodnina. Če je
pritožba v toliko nerazumljiva, da komisija ne more ugotoviti, kaj se s pritožbo
izpodbija, zahteva od tekmovalca, da pritožbo dopolni v roku 3 dni. Če o tekmovalec
v tem roku ne dopolni, se pritožba zavrne.
Upravni odbor lahko sprejme naslednje odločitve:
- pritožbi ugodi in vrne zahtevek za izpisnico v ponovno obravnavanje klubu, ter
mu naloži da ponovno obravnava izpisnico ob spoštovanju statuta ter ostalih
pravilnikov zveze.
- pritožbo zavrne, če ugotovi, da niso bila kršena določila tega pravilnika ali
statuta Zveze in je bila odškodnina pravilno odmerjena glede na aneks
Odločitev Upravnega odbora BZS je dokončna.

29.člen
V primeru, ko gre za prestop tekmovalca v klub izven Slovenije ali tujca v Slovenijo,
je potrebno pridobiti soglasje Upravnega odbora BZS, FIBT-a ter izpisnico matičnega
kluba. Šele ob pridobitvi soglasij se tuj tekmovalec lahko registrira za klub v Sloveniji.
Pogoje in postopek prestopa tekmovalca v tuji klub določa pravilnik o prestopu
tekmovalcev v klube v tujini.
30.člen
Dopolnitve in spremembe tega pravilnika se opravijo po enakem postopku kot je
potreben za njegov sprejem. Pravilnik prične veljati 8. dan po sprejemu pri Upravnem
odboru BZS.
Domžale, 4.12.2009
Predsednik BZS

Člani:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEKS
k 19. členu Pravilnika o članstvu in registraciji tekmovalcev
Predlogi odškodnin za discipline: bob in skeleton.
Tekmovalci so poleg povračila stroškov za zadnji dve (aktivni) tekmovalni sezoni, ko
stroški ne morejo biti višji od 5.000,00 eur na sezono , dolžni plačati tudi odškodnino,
določeno na osnovi najboljše sezone, ki jo je opravil pod okriljem BZS, glede končne
razvrstitve na koncu sezone po lestvici FIBT-a , in sicer:
1 - 15
16 - 30
31 - 50
50 - 70
70 - 100
100 -

6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00

eur
eur
eur
eur
eur
eur

Zgoraj navedene odškodnine veljajo za nosilce ekipe (vozniki ter voznice v bobu in
skeletonu), za ostale člane ekip velja rezultat na zgoraj navedeni lestvici, ki ga ima
najboljša ekipa v kateri je nastopil.
Domžale, 4.12.2009
Predsednik BZS

Člani:

