PRAVILNIK O REGISTRACIJAH, VERIFIKACIJAH IN PRESTOPIH
TEKMOVALCEV

1. člen
Ta pravilnik na osnovi 37. člena Zakona o športu ter na osnovi Pogojev, pravil in kriterijev za
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih je sprejel Strokovni svet
Republike Slovenije za šport, ureja registracije, verificiranje in prestope tekmovalcev, članov jadralnih
društev, včlanjenih v Jadralno zvezo Slovenije ter pogoje za nastopanje le teh na tekmovanjih v
Sloveniji in tujini.
2. člen
Vsi slovenski tekmovalci, ki želijo nastopati na regatah v Sloveniji ali v tujini, morajo biti veljavno
verificirani za tekoče koledarsko leto.
3. člen
Zahtevo za registracijo poda društvo, ki je član JZS. Prijava mora vsebovati:
•
•
•
•
•
•

ime in priimek,
datum in kraj rojstva,
spol,
naslov stalnega bivališča,
državljanstvo
enotno matično številko občana (EMŠO)

V primeru, da je tekmovalec že nastopal za tuje društvo, mora Prijava obvezno vsebovati tudi:
•
•

ime in naslov društva v tujini
izpisnico društva iz tujine

V zahtevi za registracijo se lahko navedejo še naslednji neobvezni podatki:
•
•
•

telefonska številka in elektronska pošta
podatki o oizobrazbi, poklicu in/ali šolanju
podatki o trenerju

Zbrane podatke Jadralna zveza Slovenije koristi zgolj za svoje interne evidence, evidence ministrstva
pristojnega za šport, Fundacije za šport in Olimpijskega komiteja Slovenije – zveza športnih zvez.
4. člen
Na podlagi prispelih prijav je JZS dolžna voditi register tekmovalcev, ga dopolnjevati ter tekmovalcem
izdajati verifikacijske izkaznice, ki morajo biti potrjene vsako leto. Register verificiranih tekmovalcev
bo objavljen na spletnih straneh JZS. V javni register se vpisujejo podatki o imenu in priimku
športnika, društvu športnika in veljavnosti verifikacije.
5. člen
Višino verifikacijske takse določi Izvršni odbor JZS za vsako koledarsko leto posebej.

Zahtevek za podaljšanje verifikacij svojih tekmovalcev mora društvo poslati na JZS do 30. novembra
za prihodnje leto in izvesti plačilo takse do 31. decembra za prihodnje leto. V primeru nepravočasnega
zahtevka za podaljšanje verifikacije tekmovalca in/ali zamude pri plačilu verifikacijske takse, je
verifikacijska taksa dvakratnik določene verifikacijske takse.
Za podaljšanje verifikacije šteje, če je bil tekmovalec verificiran v zadnjih 5 letih.

6. člen
V tekočem koledarskem letu je lahko tekmovalec verificiran in nastopa le za eno društvo. Izjemoma
lahko tekmovalec nastopi za drugo društvo le v primeru pridobitve pisnega soglasja matičnega društva,
o čemur mora biti pred nastopom obveščena tudi JZS
7 .člen
Medsebojna razmerja in obveznosti uredijo društva s tekmovalci po svojih društvenih pravilih oziroma
s pogodbami o medsebojnih obveznostih. Eventuelne spore v zvezi s tem rešuje Disciplinska komisija
JZS.
8. člen
Tekmovalec lahko prestopi v drugo društvo le pod pogojem, da mu matično društvo, za katero je
registran pred prestopom, izda izpisnico. Zahtevek za izpisnico, z obrazložitvijo in navedbo društva, v
katerega želi prestopiti tekmovalec, mora tekmovalec podati v pisni obliki in o tem obvestiti JZS.
Izpisnica ni potrebna, če tekmovalec eno leto ali več ni bil verificiran za nobeno društva.
9. člen
Društvo, ki v prestopnem roku prejme zahtevek za izpisnico, je dolžno v roku 14 dni tekmovalcu izdati
izpisnico ali pisno pojasniti razloge za njeno zavrnitev ter o tem obvestiti JZS.
V primeru da matično društvo v roku 14 dni tekmovalcu ne izda izpisnice ali ne pojasni razlogov za
njeno zavrnitev, se smatra, da se z njegovim odhodom strinja.
10. člen
Tekmovalec ne more zamenjati društva v primeru veljavnega suspenza ali kazni.
11. člen
Registracije tekmovalcev za tekoče leto se pričnejo 1. novembra predhodnega leta. Prestopni rok traja
od 1. novembra do 31. decembra.
Tekmovalec lahko izjemoma prestopi v drugo društvo tudi izven prestopnega roka. Za tak prestop je
potrebno na JZS dostaviti pisno soglasje obeh društev in plačati verifikacijsko takso, ki velja za
zamudnike.
12. člen
V slučajo spora pri regitraciji in/ali verifikaciji se lahko tekmovalec ali društvo pritožita Izvršnemu
odboru JZS, ki mora zadevo rešiti na svoji prvi seji.
Odločite Izvršnega odbora JZS je dokončna

13. člen
Ta pravilnik je bil sprejet na seji Izvršnega odbora JZS 20. decembra 2002 v Kopru, dopolnjen na seji
Izvršnega odbora JZS 9. maja 2014 ter na seji Izvršnega odbora JZS 14. oktobra 2015. Dopolnjen
pravilnik stopi v veljavo takoj.
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