Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS 64/11-UPBZ), 30. člena
Pravil Atletskega kluba Domžale sprejetih 21.3.2013 in sklepa št
3 6. seje Upravnega odbora AK Domžale sprejetega dne
17.10.2013 sprejemamo:

PRAVILNIK O NOŠENJU OPREME

1. VSEBINA PRAVILNIKA
1 . člen
(1) S tem pravilnikom se določajo način nošenja opreme v času nastopanja za Atletski klub
Domžale (v nadaljnjem besedilu: AK Domžale) na tekmovanjih.

2. SEZNAM OPREME AK DOMŽALE
2 . člen

(1) AK Domžale bo atletom in atletinjam (v nadaljnjem besedilu: tekmovalci) posredoval
opremo za atletske nastope na tekmovanjih. Uradna tekmovalna oprema vsebuje tekmovalni
dres in trenirko.
(2) Upravni odbor (UO) določi pod katerimi pogoji pripada oprema določenim kategorijam
tekmovalcev.
(3) Na opremi je natisnjen logotip kluba in generalnega sponzorja. Tiskanje individualnih
sponzorjev tekmovalcev na opremo je možno po sklepu UO.

3. VRSTE IN OBLIKA LOGOTIPOV
3 . člen
(1) Velikost, število ter pozicijo logotipov določa UO v skladu z veljavnimi pravili IAAF in EAA
ter internimi pravili ali odločitvami AK Domžale. Vrste logotipov so naslednje:


1.Logotip - generalni sponzor kluba;



2.Logotip - glavni sponzorji kluba;



3.Logotip – individualni sponzorji.

4. KLUBSKA TEKMOVANJA
4 . člen
(1) Pod klubska tekmovanja se štejejo:


državna prvenstva,



atletski pokali Slovenije,



mitingi za Veliko nagrado AZS,



vsi klubski in medklubski mitingi doma in v tujini (vseh kategorij razen pionirskih).

(2) Na vseh zgoraj naštetih tekmovanjih bodo tekmovalci AK Domžale na opremi (dres,
trenirka) nosili sponzorje-a, ki jih določi UO in po sklepu UO tudi individualne sponzorje.
(3) Klubska trenirka je obvezna za vse, ki so jo dobili (brezplačno ali po ceni nižji od tržne).
(4) Na reprezentančnih srečanjih, kjer bodo zastopani člani AK Domžale so osnovna pravila
AZS, IAAF in EAA (nosijo opremo, ki ni predmet tega pravilnika).

5. NOVINARSKE KONFERENCE
5 . člen
(1) Tekmovalci bodo na vseh novinarskih konferencah povezanih z nastopi v imenu AK
Domžale oblečeni v oblačila predvidena za te priložnosti.

6. KRŠENJE PRAVIL
6 . člen
(1) Tekmovalec, ki krši pravila se najprej opomni na nespoštovanje pravil. Nadaljevanje
kršenja pravil se sankcionira na naslednje načine:


z opominom / pisno,



denarno / od kategorizacije in



prekinitev pogodbe z atletom / če obstaja.

(2) Glede na težo prekrška, katerega oceno poda vodja tekmovanja na posameznem
klubskem nastopu, se lahko izvršijo zgoraj omenjene sankcije. Sankcije se izrekajo kot sledi:


predlog opomina, ki ga poda vodja poti,



predlog denarnega odtegljaja, ki ga obravnava UO AK Domžale,



predlog izključitve atleta, ki ga obravnava Disciplinska komisija na predlog UO AK
Domžale.

7. TEHNIČNE TEŽAVE
7 . člen
(1) Vsak član kluba je dolžan pravočasno sporočiti morebitne težave pri nošenju opreme ali
poškodbe logotipov vodji poti, oziroma pisarni kluba pred odhodom na tekmovanje. Klub je
dolžan napako čim hitreje odpraviti oziroma klubsko opremo zamenjati.

8. SPLOŠNE DOLOČBE
8 . člen
(1) Pravilnik bo objavljen na spletni strani kluba.
(2) Pravilnik začne veljati od 1.11.2013 do preklica oziroma objave novega pravilnika.

Domžale, 17.10.2013

Upravni odbor AK Domžale
Predsednik
Gregor GOLJA

