Na osnovi sklepa je Izvršni odbor na svoji 3. seji, dne 6.7.2006 sprejel:

TEKMOVALNI PRAVILNIK BOB ZVEZE SLOVENIJE

I.

Splošne določbe
1. člen

Ta pravilnik obvezuje vse udeležence in organizatorje tekmovanj v vožnji z bobom in
skeletonom v Sloveniji.
2. člen
Tekmovalni pravilnik BZS se ravna po pravilih mednarodne zveze za bob in skeleton
Federation Internationale de Bobsleigh et de Tobogganning (v nadaljevanju: FIBT). Določena
pravila BZS, predvsem tista, ki se nanašajo na opremo tekmovalcev in potek tekmovanj, so
neposredno prenesena pravila FIBT. Za vse primere, ki jih ta pravila ne pokrivajo, veljajo
pravila FIBT.
3. člen
Definicije: Vožnja z bobom je vožnja dveh ali štirih članov ekipe (bob dvosed ali štirised) v
posebnih saneh po umetno pripravljeni ledeni progi. Vožnja s skeletonom je vožnja
posameznika na posebnih saneh z glavo naprej po umetno pripravljeni ledeni progi.

II.

Organizacija tekmovanj
3. člen

BZS ne organizira mednarodnih tekmovanj. BZS lahko organizira državna prvenstva.
Državna prvenstva
4. člen
Državna prvenstva potekajo okviru tekmovanj sorodnih zvez ali organizacij v tujini, po
njihovih pravilih in po pravilih FIBT. Državno prvenstvo lahko z dovoljenjem Zveze
organizira tudi društvo v okviru Zveze.
5. člen
Državna prvenstva se lahko organizirajo v tujini enkrat letno.

6. člen
Državna prvenstva se delijo:
a) po starosti; mladinska (do 26 let) in članska, pri čemer se starostne kategorije
opredelijo za koledarsko leto, v katerem se bo tekmovalna sezona končala,
b) po spolu,
c) po disciplinah; bob in skeleton,
d) po številčnosti; bob dvosed in štirised.

III.

Udeležba na tekmovanjih
7. člen

Tekmovalci na tekmovanjih nastopajo na lastno odgovornost.
Dovoljenje za tekmovanje
8. člen
Pred udeležbo na tekmovanju mora vsak tekmovalec od BZS pridobiti dovoljenje za
nastopanje. Dovoljenje je veljavno eno leto (od 1. oktobra do 30. septembra).
Dovoljenje morata podpisati predsednik BZS in tekmovalec. S podpisom prosilec
zadovoljenje potrjuje, da pozna tekmovalna pravila FIBT in da se bo ravnal po njih.
9. člen
Na mednarodna tekmovanja, ki so v koledarju FIBT, lahko prijavi tekmovalce le BZS.
Zdravstvena ustreznost
9. člen
Tekmovalci, ki nastopajo na tekmovanjih BZS (državna prvenstva), morajo biti zdravniško
pregledani.
Za tekmovalce, ki nastopajo v drugih tekmovanjih, lahko BZS ali organizator predpišeta
obveznost zdravniških pregledov.
10. člen
Za zdravniško pregledanega tekmovalca se šteje, če ima tekmovalec mnenje izbranega
zdravnika ali specialista medicine dela in športa, da je sposoben nastopati na tekmovanju v
vožnji z bobom ali skeletonom.
11. člen
Veljavnost zdravniškega mnenja je 12 mesecev, če v mnenju ni določen krajši rok.

12. člen
Da ni zdravstvenih ovir nastopa, jamči tekmovalec s podpisom dovoljenja za nastop na
tekmovanjih.
Oprema
10. člen
Tekmovalna oprema v vožnji z bobom ter skeletonom so sani, čelada, tekaški čevlji in dres.
11. člen
Vsa oprema, ki jo uporabljajo tekmovalci (sani, čelade in drugo), mora biti narejena po
predpisih FIBT. Določene so dimenzije in uporabljeni materiali, tekmovalec mora ustreznost
opreme neposredno pred tekmovanjem dokazati delegatu.
12. člen
Tekmovalec mora pred vsakim nastopom preveriti, če je tekmovalna oprema nepoškodovana
in varna.
Trenersko delo in spremljevalci
13. člen
Trenerske dolžnosti na tekmovanjih lahko opravljajo le trenerji, ki jih določi Zveza. Enako
velja za spremljevalce tekmovalcev.
Koledar tekmovanj
14. člen
BZS ob koncu vsakega koledarskega leta (30. september), na podlagi koledarja tekmovanj
FIBT, pripravi koledar tekmovanj za naslednjo sezono. Člani BZS lahko nastopajo le na teh
tekmovanjih.
Reklamiranje na tekmovanjih
20. člen
Reklamiranje na tekmovanjih je mogoče le v okviru pravil FIBT. Na tekmovalni opremi in
saneh je dovoljeno oglaševati le partnerje BZS ali partnerje društev, ki delujejo v okviru
BZS.

Doping
21. člen
Doping je strogo prepovedan. Doping pomeni uporabo sredstev, prepovedanih s pravili
Mednarodnega olimpijskega komiteja. Dodatno področje dopinga ureja Pravilnik o dopingu.

IV.

Prehodne in končne določbe
22. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na način in pod pogoji, ki so
navedeni v Statutu BZS in drugih normativnih aktih BZS.
23. člen
Za razlago tega pravilnika je na prvi stopnji pristojen Izvršni odbor BZS in na drugi
stopnji Skupščina BZS.
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik, prenehajo veljati določbe dosedanjih normativnih
aktov, ki urejajo to področje.
25. člen
Pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga na svoji seji sprejme Izvršni odbor BZS.
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