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 NASTOPIH NA TEKMOVANJIH

1. VSEBINA PRAVILNIKA
1 . člen
(1) S tem pravilnikom se določajo pravila udeležbe članov Atletskega kluba Domžale (v
nadaljnjem besedilu: AK Domžale) na tekmovanjih.

2. KRITERIJI ZA UDELEŽBO NA TEKMOVANJIH
2 . člen
(1) UO AK Domžale določi kriterije, na osnovi katerih imajo atleti in atletinje (v nadaljnjem
besedilu: tekmovalci) glede na klubsko kategorizacijo in druge kriterije pravico in dolžnost
nastopati na vseh posameznih in ekipnih tekmovanjih, ter kriterije za kritje posameznih vrst
stroškov (startnine, potni stroški, prehrana, prenočišča...).
(2) Pod posamezna tekmovanja se štejejo:


tekme Prvenstva Slovenije (PS) v vseh kategorija;



tekme Atletskega pokala Slovenije (APS) v vseh kategorija;



atletski mitingi različnih rangov v vseh kategorija.

(3) Kriteriji za kategorizacijo posameznih atletov so sestavni del tega pravilnika.

3. PRIJAVE NA TEKMOVANJA
3 . člen
(1) V AK Domžale za prijavo na tekmovanja praviloma poskrbi tehnični sekretar kluba, oziroma
v dogovoru z njim posamezni trenerji ali drug član kluba (v nadaljevanju: klubski prijavitelj).
(2) Pred prijavo atletinj in atletov na tekmovanje njihovi trenerji klubskemu prijavitelju sporočijo
vse potrebne podatke. Način in roke sporočanja določi klubski prijavitelj. Vsa korespondenca
praviloma poteka v elektronski obliki.
(3) Izjemoma se lahko na tekmovanja prijavljajo tudi atleti sami v dogovoru s svojim trenerjem.
(4) Vsako odjavo že prijavljenega tekmovalca na tekmovanje je trener dolžan sporočiti
najkasneje 24 ur pred zaključkom prijavnega roka, ki ga določi organizator tekmovanja.
Kasnejše odjave se smatrajo kot prepozne z izjemo opravičenih ne-nastopov, ki so predpisani
s strani Tekmovalne komisije AZS.

4. PREVOZI NA TEKMOVANJA
4 . člen
(1) AK Domžale za udeležbo na tekmovanjih, ki so oddaljena več kot 30 km, organizira prevoz
atletov na tekmovališča.
(2) Za prevoze na tekmovanja se uporabljajo pravilom osebna vozila trenerjev, tekmovalcev ali
njihovih staršev.
(3) V primerih nastopa večjega števila tekmovalcev na posamezni tekmi klub organizira najem
vozila za prevoz tekmovalcev in trenerjev.

(4) Za individualne prevoze atletov potni stroški ne bodo povrnjeni.
5 . člen
(1) Pred odhodom na tekmovanje Klubski prijavitelj v dogovoru s tekmovalci, njihovimi trenerji
in starši tekmovalcev, če so ti mladoletni, organizira urnik in način transporta na tekmovanje ter
določi vodjo poti. Za pripravo urnika udeležbe na tekmi se uporabi predloga objavljena na
spletni strani AK Domžale.
(2) Če je za udeležbo na posameznem tekmovanju zaradi velikega števila tekmovalcev
potrebno organizirati prevoz z več avtomobili, se pri pripravi terminov njihovih odhodov
upošteva predviden urnik tekmovanja in nastope posameznih atletov na tekmovanju.
(3) Klubski prijavitelj obvesti vse tekmovalce in trenerje, ki se bodo tekme udeležili, o urniku
udeležbe na tekmi. Kopijo urnika pošlje tudi blagajniku kluba.

5. PREHRANA NA TEKMOVANJU
6 . člen
(1) AK Domžale pokrije stroške prehrane atletom in spremljevalnemu osebju kluba za
tekmovanja, kjer so odsotni vsaj 6 ur.
(2) V čas udeležbe na tekmovanju se upošteva tudi čas transporta od Domžal do tekmovališča
in nazaj.

6. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KLUBSKEGA PRIJAVITELJA
7 . člen
(1) Pravice:


klubski prijavitelj ima v zvezi z nastopi na tekmovanjih pravico do prejema povračila
stroškov za opravljanje svojega dela.

(2) Dolžnosti:


trenerjem posreduje podatke o tekmovanjih (koledar tekmovanj, razpisi…) in rokih ter
načinu prijave in odjave tekmovalcev;



na osnovi prejetih prijav (in odjav) v skladu z veljavnimi kriteriji za nastop na
tekmovanjih prijavi (in odjavi) tekmovalce in o prijavah (in odjavah) obvesti trenerje;



organizira prevoze na tekmovanja in določi voznike;



določi vodjo poti in mu pred odhodom preda dokumente in ostale stvari (kopijo prijav in
odjav, zdravniška ali druga uradna opravičila, denar za startnine, klubski fotoaparat …)
potrebne za izvajanje funkcije vodje poti;



po povratku poskrbi za prejem vseh stvari od vodje poti.

7. PRAVICE IN DOLŽNOSTI VODJE POTI
8 . člen
(1) Vodja poti je lahko trener tekmovalcev, funkcionar AK Domžale, tekmovalec ali eden od
staršev tekmovalcev.
(2) Vodja poti ima v zvezi z nastopi na tekmovanjih pravico do povrnitve stroškov prevoza
tekmovalcev na tekmovališče po sklepu Upravnega odbora AK Domžale, če v roku 7 dni od
nastopa na tekmovanju pripravi poročilo in ga pošlje prijavitelju poti in blagajniku kluba. Če
poročilo ni izdelano v predpisanem roku in zato ni podan utemeljen razlog, vodja poti ni
upravičen do povračila.
(3) Vodja poti ima v zvezi z nastopi na tekmovanjih naslednje dolžnosti:


ves čas poti skrbi za od klubskega prijavitelja prejete dokumente in pripomočke (kopijo
prijav in odjav, zdravniška ali druga uradna opravičila, denar za startnine, klubski
fotoaparat, …) in jih po povratku ponovno preda klubskemu prijavitelju;



obvesti klubskega prijavitelja o vseh morebitnih težavah v zvezi z udeležbo na
tekmovanju;



na tekmovanju v tajništvu tekmovanja potrdi nastope, opravi morebitne odjave,
prevzame startno listo in startne številke, plača startnino,



sodeluje na morebitnem tehničnem sestanku pred tekmovanjem;



zagotovi ustrezno sodelovanje tekmovalcev na morebitnih otvoritvah in razglasitvah na
tekmovanjih;



podaja morebitne ugovore in pritožbe na dogajanje med tekmovanjem;



poskrbi, da se za namene klubskega arhiva in marketinga zagotovijo fotografije
(otvoritev, tekmovanje, proglasitve);



rešuje morebitne težave v zvezi z nastopom na tekmovanju;



po zaključku poti izdela poročilo in ga v roku 7 dni od tekmovanja pošlje prijavitelju poti
in blagajniku kluba. Za pripravo poročila uporabi predlogo objavljeno na spletni strani
AK Domžale.

8. PRAVICE IN DOLŽNOSTI TRENERJEV
9 . člen
(1) Trenerji imajo v zvezi z nastopi na tekmovanjih pravico do udeležbe in kritja stroškov v
skladu z veljavnimi kriteriji za vsa tekmovanja, na katere AK Domžale prijavlja tekmovalce in
kjer nastopajo tekmovalci, ki jih oni trenirajo.
(2) Trenerji imajo v zvezi z nastopi na tekmovanjih naslednje dolžnosti:


v skladu z veljavnimi kriteriji za nastop na tekmovanjih prijavi (in odjavi) tekmovalce
klubskemu prijavitelju;



posreduje informacije o ne-nastopih svojih tekmovalcev klubskemu prijavitelju;



spremljanje in strokovna pomoč tekmovalcem na tekmovanjih;



udeležba na tekmovanju v klubskih oblačilih (majica).

9. PRAVICE IN DOLŽNOSTI TEKMOVALCEV
10 . člen
(1) Tekmovalci imajo v zvezi z nastopi na tekmovanjih naslednje pravice:


udeležbo in kritje stroškov v skladu z veljavnimi kriteriji za vsa tekmovanja, na katere jih
prijavlja AK Domžale, in za tekmovanja, kjer se s predhodnim soglasjem klubskega
prijavitelja prijavljajo sami ali jih prijavlja trener;



strokovno pomoč na tekmovanju prisotnih trenerjev.

(2) Tekmovalec ima v zvezi z nastopi na tekmovanjih naslednje dolžnosti:


v primeru, da ne namerava nastopiti na tekmovanju, za katerega je prijavljen o tem
takoj obvestiti trenerja in klubskega prijavitelja;



nastopa izključno v klubski opremi na tekmovanju (vključno z otvoritvijo in
proglasitvami);



neposredno pred nastopom na tekmovanju na katerem nastopa za AK Domžale se
tekmovalec ne udeleži druge tekme;



upošteva navodila vodje poti in prisotnih trenerjev.

(3) Pravico do financiranja startnine in prevoza s strani kluba imajo samo atleti s plačano
članarino za tekoče leto. Atleti z neplačano članarino pokrivajo stroške startnine in prevoza
sami.

10.

NE-NASTOP PRIJAVLJENIH TEKMOVALCEV
11 . člen

(1) V primeru, da tekmovalec ne namerava nastopiti na tekmovanju za katerega je prijavljen,
mora o tem takoj obvestiti trenerja in klubskega prijavitelja. V roku treh dni od tekmovanja
mora tekmovalec tudi v pisni obliki (lahko tudi po e-pošti) pojasniti klubskemu prijavitelju razlog
za ne-nastop.

12 . člen
(1) V primeru, da tekmovalec ne namerava nastopiti na prvenstvenem tekmovanju in ima za to
opravičljiv zdravstveni ali drug razlog, mora še pred odhodom na tekmovanje to javiti vodji poti
ali klubskemu prijavitelju in mu dostaviti zdravniško ali drugo uradno potrdilo iz katerega je
razviden razlog za ne-nastop.

13 . člen
(1) V primeru, da tekmovalec ne dostavi uradnega potrdila za ne-nastop na prvenstvenih
tekmovanjih, je dolžan klubu povrniti kazen, ki jo je klub dolžan plačati AZS za ne-nastop.
(2) V primeru, da kazen po prejemu obvestila s strani kluba tekmovalec ne poravna, ni
upravičen do financiranja startnine s strani kluba na tekmovanjih in startnino poravna sam.

11.

SPLOŠNE DOLOČBE
14 . člen

(1) Pravilnik bo objavljen na spletni strani kluba.
(2) Pravilnik začne veljati od 1.11.2013 do preklica oziroma spremembe.

Upravni odbor AK Domžale
Predsednik
Gregor GOLJA
Domžale, 17.10.2013

