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Registracijski pravilnik

Tekmovalna komisija KZS

Registracijski pravilnik je na podlagi 25. in 26. člena Statuta Karate zveze Slovenije na
seji dne 8. 12. 2011 sprejel Izvršni odbor Karate zveze Slovenije.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način in pogoji za registracijo tekmovalcev, pravica nastopa
ter prestop tekmovalcev, pritožbeni postopek, način vodenja evidence ter druga
vprašanja, pomembna za registracijo tekmovalcev v Karate zvezi Slovenije (v
nadaljevanju KZS), v skladu z:
- Zakonom o športu,
- Statutom KZS,
- ustreznimi normativnimi akti Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih
zvez,
- ostalimi normativnimi akti.

II. TEKMOVALNA KOMISIJA
2. člen

Skladno s 26. členom Statuta KZS ter 8. in 14. členom Poslovnika o delu Izvršnega
odbora KZS (v nadaljevanju IO), je Tekmovalna komisija (v nadaljevanju TkK) stalno
delovno telo IO, ki opravlja naloge s področja tekmovanj in registracije tekmovalcev.

3. člen
TkK najkasneje do konca tekočega koledarskega leta pripravi letni registracijski razpis
za prihodnje leto, ki vsebuje najmanj:
- registracijske roke, prestopne roke in druge zahteve v zvezi z registracijo
tekmovalcev,
- višino registracijskih taks za prihodnje leto ter roke za plačilo,
- druge informacije vezane na delo TkK.
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III. REGISTRACIJE
4. člen
Kot tekmovalci se lahko ne glede na starost in spol registrirajo vsi državljani Republike
Slovenije in tujci z urejenim dovoljenjem za bivanje po predložitvi potrebne
dokumentacije, določene v 7. členu.

5. člen
Karate društva oz. klubi, člani KZS (v nadaljevanju klubi) so dolžni opravljati registracijo
tekmovalcev preko spletne aplikacije za registracijo.
Podatki za vse registrirane tekmovalce KZS se hranijo v računalniško vodeni bazi
podatkov e-Šport oziroma drugi aplikaciji v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije v
kolikor se spremenijo pogoji in relacije informiranja.
Register tekmovalcev se vodi v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov.

6. člen
Postopek registracije za tekoče koledarsko leto poteka tako, da vsak klub, član KZS,
preko spletne aplikacije TkK potrdi registracijo tekmovalca ali doda novega tekmovalca.
Po zaključku vseh registracij pa si iz spletne aplikacije natisnejo EVIDENČNI LIST
REGISTRIRANEGA TEKMOVALCA in ga predložijo v podpis tekmovalcu. V primeru
mladoletnosti tekmovalca evidenčni list sopodpiše eden od staršev.
Vso potrebno dokumentacijo je potrebno poslati na naslov TkK z do roka, ki je naveden
v letnem registracijskem razpisu.

7. člen
Potrebna dokumentacija za prvo registracijo tekmovalca je:
- potrdilo o slovenskem državljanstvu oz. kopija dovoljenja za prebivanje,
- kopija potnega lista, osebne izkaznice ali drugega identifikacijskega dokumenta,
- kopija kartice zdravstvenega zavarovanja ali številka obveznega zdravstvenega
zavarovanja ali kopija evropske zdravstvene kartice oz. konvencijskega potrdila,
- podpisan evidenčni list registriranega tekmovalca,
- zdravniško potrdilo o sposobnosti ukvarjanja s tekmovalnim športom brez škode
za zdravje,
- potrdilo o plačilu registracijske takse.
Na podlagi dostavljene dokumentacije TkK vpiše tekmovalca v evidenco registriranih
tekmovalcev.
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8. člen
Podaljšanje registracije za tekmovalce, ki so že bili registrirani v preteklem letu, klub
opravi tako, da TkK po potrditvi registracije preko spleta predloži potrjen evidenčni list
registriranega tekmovalca, pri čemer ga predhodno dopolni z morebitnimi spremembami
osebnih podatkov tekmovalca. K evidenčnemu listu je potrebno predložiti tudi:
- zdravniško potrdilo o sposobnosti ukvarjanja s tekmovalnim športom brez škode
za zdravje,
- potrdilo o plačilu registracijske takse.
Ostale, v členu 7. navedene potrebne dokumentacije za podaljšanje registracije ni
potrebno dostavljati, saj so za te tekmovalce veljavni podatki že bili vpisani v evidenco
registriranih tekmovalcev v prejšnjem obdobju.
Za obveščanje o spremembah podatkov registriranih tekmovalcev in spremljanje
pravilnosti podatkov je odgovoren matični klub.

9. člen
Višina registracijske takse je določena s sklepom IO in objavljena v letnem
registracijskem razpisu. Višina registracijskih taks na dan sprejema tega pravilnika je:
- 6 € za tekmovalce stare do 14 let,
- 18 € za tekmovalce stare nad 14 let.
O spremembi registracijskih taks odloča IO na predlog TkK.

10.

člen

V vsakem tekočem letu sta razpisana dva registracijska roka, in sicer:
1. prvi rok: od 1. januarja do 31. januarja
2. drugi rok: od 1. septembra do 20. septembra

11.

člen

Registracija tekmovalcev je veljavna do konca vsakega tekočega koledarskega leta ne
glede na datum registracije.

12.

člen

Tekmovalci, ki so za posamično leto registrirani in imajo pravico nastopati za določen
klub, ob poteku koledarskega leta avtomatično prenehajo biti registrirani za ta klub, v
kolikor se jih ponovno ne registrira.
Ob prvem registracijskem roku v naslednjem letu, ki je, glede na 10. člen tega pravilnika,
januarja, se lahko vsak tekmovalec prostovoljno registrira za isti ali katerikoli drugi klub.
Pri tem ne potrebuje izpisnice s strani prejšnjega kluba.
Izjemoma je potrebno upoštevati specifične dogovore, ki se jih je posamezni tekmovalec
s pogodbo nasproti določenemu klubu zavezal spoštovati.
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člen

Po preteku uradnega roka za registracijo je ob predložitvi vseh potrebne dokumentacije,
navedene v 7. členu (prva registracija) oz. 8. členu (podaljšanje registracije), registracija
mogoča ob plačilu petkratnika registracijske takse.
Klubi, ki se na novo včlanijo v KZS, lahko v roku 30 dni od dneva sprejema registrirajo
svoje tekmovalce pod pogoji, ki veljajo v rednem registracijskem roku.

14.

člen

Tekmovalci lahko med tekočim koledarskim letom prestopajo iz kluba v klub.
Tekmovalec, ki želi prestopiti v drugi klub med tekočim koledarskim letom, mora
matičnemu klubu nasloviti pisni zahtevek za izdajo izpisnice, v katerem mora opredeliti v
kateri klub hoče prestopiti.

15.

člen

Matični klub, na katerega je bil zahtevek za izdajo izpisnice naslovljen, je dolžan
tekmovalcu v roku 14 dni od dneva prejema zahtevka izdati izpisnico, razen, če so
podani pogoji za zavrnitev zahtevka.
Če matični klub meni, da obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje izpisnice, je dolžan v roku
14 dni od dneva prejema zahtevka pisno odgovoriti tekmovalcu in v istem roku poslati
obvestilo TkK z utemeljitvijo zavrnitve in pisnimi dokazili.
Če je zadnji dan roka sobota, nedelja ali drug dela prost dan, se izteče rok s pretekom
prvega prihodnjega delovnega dneva.
Razloga za zavrnitev izdaje izpisnice sta določena v 18. členu tega pravilnika.

16.

člen

V kolikor matični klub v predpisanem roku ne izda izpisnice in ne navede razlogov za
zavrnitev ali ne odgovori na zahtevek, se šteje, da se s prestopom tekmovalca strinja.

17.

člen

Ob zahtevku za registracijo tekmovalca z veljavno registracijo za drugi klub mora klub, h
kateremu je tak tekmovalec prestopil, TkK dostaviti naslednje dokumente:
- podpisano pristopnico za članstvo v novem klubu,
- izpisnico matičnega kluba ali kopijo zahtevka za izdajo izpisnice z dokazilom o
vročitvi zahtevka matičnemu klubu,
- podpisan evidenčni list registriranega tekmovalca,
- potrdilo o plačilu registracijske takse za novi klub
Kot dokazilo o vročitvi velja potrjena poštna povratnica ali potrdilo o osebni vročitvi, iz
katerega je razviden datum vročitve.
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18.
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člen

Razloga za zavrnitev zahtevka za izdajo izpisnice oz. soglasja sta lahko le:
- neporavnane materialne ali finančne obveznosti do matičnega kluba,
- pogodba med tekmovalcem in matičnim klubom.
V vseh primerih zavrnitve izdaje izpisnice je klub dolžan TkK predložiti pisna dokazila
(zadolžnice, pogodbe, itd…).

19.

člen

TkK lahko s sklepom odloči in registrira tekmovalca za drug klub, kljub nasprotovanju
matičnega kluba, če le-ta kljub izrecni pisni zahtevi TkK v postavljenem roku, ki ne sme
biti krajši od 8 dni, ne dostavi pisnih dokazil skladno z 15. in 18. členom.

IV. PRAVICA NASTOPA
20.

člen

Tekmovalci pridobijo pravico nastopa:
- v 8. dneh po registraciji v primeru nove registracije ali prestopa oz.
- naslednji dan po opravljenem podaljšanju registracije, če registracijo samo
podaljšajo.

21.

člen

Na tekmovanjih KZS lahko nastopajo samo za tekoče koledarsko leto veljavno
registrirani tekmovalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje za navedene tekme.

22.

člen

Tekmovalci, ki niso državljani Republike Slovenije, so lahko registrirani kot tekmovalci
posameznih klubov in lahko nastopajo za klub na vseh tekmovanjih KZS, tudi na
ekipnem državnem prvenstvu, ne morejo pa nastopiti na državnem prvenstvu v
posamičnih kategorijah.
Prav tako tekmovalci, ki niso državljani Republike Slovenije, ne morejo nastopiti za
slovensko državno reprezentanco.

V. PRITOŽBENI POSTOPEK
23.

člen

Zoper sklep TkK o registraciji tekmovalca za novi klub lahko matični klub vloži ugovor na
TkK v roku 8 dni od prejema sklepa. TkK mora o ugovoru odločiti v roku 8 dni.
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24.
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člen

Zoper odločitev o ugovoru TkK lahko matični klub vloži pritožbo na IO.
Rok za vložitev pritožbe je 8 dni po prejemu odločitve o ugovoru.

25.

člen

IO je o prejeti pritožbi dolžan odločiti na svoji prvi seji in o tem pisno obvestiti pritožnika
in TkK. Odločitev IO je dokončna.

26.

člen

Ob vložitvi pritožbe je potrebno vplačati takso v višini 150 €. V primeru za pritožnika
ugodne rešitve pritožbe, se taksa vrne.

27.

člen

Do vročitve odločitve IO v pritožbenem postopku tekmovalec ne sme nastopati za novi
klub.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28.

člen

Vse takse, navedene v pravilniku, vključujejo DDV.

29.

člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na način in pod pogoji, ki so
navedeni v Statutu KZS in drugih normativnih aktih KZS.

30.

člen

Za razlago tega pravilnika je pristojen IO.

31.

člen

Z dnem začetka veljavnosti tega Pravilnika, prenehajo veljati določbe dosedanjih
normativnih aktov KZS, ki urejajo to področje.

32.

člen

Pravilnik začne veljati z naslednjim dnem po sprejetju na seji IO.
Predsednik KZS
dr.Igor Zelinka
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