Registracijski pravilnik

Na podlagi določil Tekmovalnega pravilnika Zveze društev petanke Slovenije se
sprejme

REGISTRACIJSKI
pravilnik
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravila in postopki registracije društev, klubov in sekcij
petanke (v nadaljnjem besedilu društev) in igralcev oz. igralk (v nadaljnjem besedilu
igralcev), pravica nastopanja, postopki pri spremembi članstva, registracijski organi
in njihove pristojnosti.
2. člen
Članstvo v organizaciji Zveze društev petanke Slovenije (v nadaljnjem besedilu
ZDPS) je prostovoljno. Društva lahko registrirajo slovenske in tuje državljane, brez
omejitev let.
3. člen
Športno društvo, klub ali sekcija mora biti vpisan v Register društev pri upravni enoti,
igralci pa pri Registru igralcev pri ZDPS.
4. člen
Registracijo društev in igralcev vodi in vrši Tekmovalno-registracijska komisija (v
nadaljnjem besedilu TRK ZDPS), ki je odgovorna Izvršnemu odboru ZDPS (v
nadaljnjem besedilu IO ZDPS). TRK ZDPS enkrat letno poroča skupščini ZDPS o
delu v preteklem obdobju. Register društev in Register igralcev vodi TRK ZDPS.
Register društev in Register igralcev morajo biti vodeni po načelu javnosti in so
dostopni vsem članom ZDPS preko svojih pooblaščencev.
5. člen
Registracija, oziroma licenciranje igralcev se vrši preko društva, kluba ali sekcije
katerega član je igralec.
6. člen
Ob letni registraciji društva se na podlagi seznama licenciranih igralcev društva in
pristopne izjave za nastop na ekipnem DP izstavi račun, ki mora biti poravnan v
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zakonitem roku (15 dni) od dne izstavitve računa. V nasprotnem primeru se društvo s
svojimi igralci ne more udeleževati tekmovanj pod okriljem ZDPS. Višina registracije
za tekoče leto se določi v skladu z določili Statuta ZDPS. Višino registracije vsako
leto odreja IO ZDPS.
7. člen
Za sprejem v ZDPS morajo nova društva predložiti:
 pristopno izjavo,
 potrdilo pristojnega organa o vpisu v Register društev.
8. člen
Registracijo društev izvaja TRK ZDPS na podlagi pristopne izjave za registracijo.
Registracijo igralcev izvaja TRK ZDPS na podlagi seznama igralcev s tekmovalno
licenco posameznega društva.
9. člen
V skladu z določilom Tekmovalnega pravilnika je na turnirjih TOUR in CENTROPE
CUP nelicenciranim igralcem pri ZDPS dovoljeno plačilo dnevne kotizacije na samem
prizorišču tekmovanja, z obvezno predhodno najavo v sredo, po sledečih tarifnih
razredih:
 Licenciran igralec v tuji petankarski zvezi
 Nelicenciran tuji igralec
 Nelicenciran slovenski igralec
Višino kotizacije za posamezni tarifni razred vsako leto odreja IO ZDPS.
10. člen
Z registracijo postane igralec, oziroma društvo - sekcija član ZDPS in ima vse
pravice in dolžnosti, ki jih predpisuje Statut ZDPS.
Nelicencirani igralci iz 9. člena tega pravilnika s plačilom dnevne kotizacije ne
postanejo člani ZDPS.
11. člen
Igralec je lahko sočasno registriran samo za eno društvo. Članstvo v društvu temelji
na osnovi zadnje veljavne registracije igralca.
12. člen
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Igralec, ki je registriran za določeno društvo, ne sme tekmovati za drugo društvo,
brez dovoljenja svojega društva, oziroma dovoljenja ZDPS na mednarodnih tekmah
(evropski pokal).
13. člen
Registracija se izvaja med letom: kadar se igralec prvič registrira, kadar je bil igralec
član kluba, ki je prenehal delovati ali izjemoma za igralce, ki so bili registrirani v
društvu v preteklem letu. Igralec dobi pravico nastopa takoj po potrditvi TRK ZDPS.

14. člen
Za igralca, ki se prvič registrira mora društvo predložiti naslednje osebne
podatke:
 ime in priimek,
 datum rojstva,
 naslov stalnega prebivališča,
 podpisano GDPR soglasje o uporabi osebnih podatkov.
15. člen
Podaljšanje registracije društev in igralcev za tekočo tekmovalno sezono se izvede
na datum, ki ga določi IO ZDPS na predlog TRK ZDPS. Podaljšanje registracije
igralcev se vpiše v tekmovalno licenco igralca.
16. člen
TRK ZDPS je dolžna voditi postopke registracije ažurno in odgovorno v določenih
rokih.
17. člen
Za igralca, ki je že bil registriran za društvo je potrebno ob zahtevku za registracijo za
novo društvo predložiti naslednje dokumente:
 podpisano prijavo igralca za registracijo,
 izpisnico društva iz katerega prihaja,
 tekmovalno licenco oziroma izjavo zakaj nima tekmovalne licence.
18. člen
Prestopni rok je enkrat letno, in sicer v trajanju enega meseca do datuma registracije
društev in igralcev naslednjo leto, s pridobitvijo izpisnice od prejšnjega društva.
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19. člen
Društvo izda izpisnico na predpisanem obrazcu, ki vsebuje naslednje podatke:
 številko tekmovalne licence,
 datum,
 ime in priimek igralca,
 dan, leto in mesec rojstva,
 žig in podpis društva iz katerega prestopa.
20. člen
Igralec, ki je že bil registriran in najmanj eno leto ni nastopal na uradnih tekmah,
lahko prestopi v drugo društvo brez izpisnice.
Za registracijo v ZDPS potrebuje:
 podpisano prijavo igralca za registracijo in soglasje novega društva,
 že veljavno tekmovalno licenco oziroma izjavo zakaj nima tekmovalne licence.
Stroške izdelave nove licence krije klub v katerega igralec prestopa.
21. člen
Nova licenca pripada članu le ob prvi registraciji in takrat ko je licenca polna,
vsaka nadaljnja izdaja tekmovalne licence stane 1,00 €.
22. člen
TRK ZDPS vodi evidenco registriranih društev in igralcev ter evidenco tekmovalnih
ekip za ekipno državno prvenstvo.
23. člen
Register društev mora vsebovati naslednje podatke:
 ime društva in zaporedna številka vpisa v register društev,
 sedež društva,
 ime in priimek odgovorne osebe,
 ime in priimek kontaktne osebe,
 naslov za e-pošto, št. telefona in elektronski naslov kontaktne osebe.
24. člen
Register igralcev mora vsebovati:
 ime in priimek,
 datum rojstva,
 ime društva za katerega je igralec registriran,
4

Registracijski pravilnik





številko tekmovalne licence,
naslov stalnega prebivališča,
podpisano GDPR soglasje o uporabi osebnih podatkov.
25. člen

Register tekmovalnih ekip za ekipno državno prvenstvo mora vsebovati:
 ime ekipe in zaporedna številka vpisa v register ekip,
 ime društva,
 ime in priimek vodje ekipe,
 seznam članov ekipe.
26. člen
Register je javna listina. TRK ZDPS je dolžna omogočiti vpogled v register
pooblaščencem društev in organom ZDPS. Registracijski organi so dolžni voditi
registre ažurno, v skladu s tem pravilnikom. Vpis v register mora biti v zaporedju in v
skladu z vrstnim redom vloženih zahtevkov za registracijo. V registru ni dovoljeno
izpuščati registracijskih številk, ki bi omogočale naknaden vpis v register.
27. člen
Vse pritožbe v zvezi z registracijo rešuje TRK ZDPS. Pritožbe na 2. stopnji rešuje IO
ZDPS.
28. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem potrditve IO ZDPS.

Ljubljana, 20.06.2020

Predsednik ZDPS
Srečko Španić
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