
Na osnovi 16. člena statuta Squash zveze Slovenije je Upravni odbor Squash zveze Slovenije
na svoji redni seji dne 06.07.2015 sprejel

Pravilnik o registraciji tekmovalcev in prestopnem roku

Registracija tekmovalcev

1. člen

S tem pravilnikom se ureja registracija tekmovalcev in prestopni rok v tekoči sezoni.

2. člen

Vsaka članica Squash zveze Slovenije (v nadaljevanju članica) ima pravico do registracije
neomejenega števila svojih tekmovalcev.

3. člen

Registracija tekmovalca velja do konca tekmovalne sezone. Tekmovalec se s pretekom veljavnosti
registracije ne smatra za prostega, temveč za to potrebuje izpisnico članice, ki ga je nazadnje
registrirala.

4. člen

Registracija prostega tekmovalca je mogoča kadar koli v sezoni. Za prostega se šteje tekmovalec, ki še
nikoli ni bil registriran pri nobeni članici oz. ima veljavno izpisnico, ki končuje njegovo zadnjo
registracijo.

5. člen

Registracija tekmovalca stopi v veljavo naslednji dan po prejemu potrebne dokumentacije na Squash
zvezi Slovenije.

6. člen

Pravico do nastopa na posamičnih tekmovanjih pod okriljem Squash zveze Slovenije imajo tudi
tekmovalci, ki niso registrirani pri Squash zvezi Slovenije. Ti tekmovalci se ne vodijo na Jakostni
lestvici SQZS.

7. člen

Članica mora za registracijo tekmovalca pravilno in pravočasno izpolniti registracijski list (Obrazec-1)
in ga oddati na sedež Squash zveze Slovenije v skladu s 5. členom tega pravilnika.



Članica lahko registracijo tekmovalca pravilno odda tudi preko elektronske pošte, vkolikor le-ta
vsebuje vse podatke, zahtevane v obrazcu iz prvega odstavka tega člena.

8. člen

Članica je dolžna poravnati letni strošek registracije za vsakega tekmovalca v znesku, ki ga s sklepom
določi UO SQZS za vsako tekmovalno sezono. Vkolikor UO tega sklepa ne sprejme pravočasno se
šteje, da znesek ostane enak kot v pretekli sezoni.

9. člen

Vsaka članica ima pravico, da v tekoči sezoni registrira tekmovalce s tujim državljanstvom. Postopek
registracije je enak kot za domače tekmovalce.

Prestopni rok

10. člen

Vsi registrirani tekmovalci imajo pravico, da v času prestopnega roka zamenjajo članstvo v članici.

Prestopni rok traja v času od 1.7. tekoče sezone do 31.8. tekoče sezone. Zunaj prestopnega roka
menjava članstva v članici ni mogoča.

11. člen

Registrirani tekmovalec, ki želi zamenjati članstvo v članici, mora od svoje članice (članica, za katero
je v tekoči sezoni registriran pri Squash Zvezi Slovenije) zaprositi za izpisnico (Obrazec-2). Na osnovi
veljavne izpisnice se registrirani tekmovalec lahko registrira za drugo članico.

12. člen

Izpisnica mora biti opremljena z rojstnimi podatki registriranega tekmovalca, nazivom članice,
datumom izdaje izpisnice, žigom članice ter podpisom registriranega tekmovalca in predsednika
članice.

Članica v izpisnici ne more postavljati nikakršnih pogojev do svojega registriranega tekmovalca in
obratno.

13. člen

Izpisnico mora članica pravočasno poslati na sedež Squash Zveze Slovenije po klasični ali elektronski
pošti.

Squash Zveza Slovenije je izpisnico pravočasno prejela, če jo je prejela znotraj prestopnega roka
vključno z 1.7. in 31.8. tekoče sezone.



15. člen

V primeru, da prvotna članica za svojega registriranega tekmovalca, ki želi zamenjati članstvo v
članici, zahteva odškodnino, se morata o višini le te dogovoriti članici sami (prvotna in nova članica).
Če se dogovor med članicama ne doseže, spor rešuje Upravni odbor Squash Zveze Slovenije na
izredni seji ob prisotnosti obeh strani.

16. člen

V primeru, da članica kljub pravilno naslovljeni prošnji tekmovalcu ne želi izdati izpisnice, se slednji
lahko pritoži na UO SQZS, ki spor rešuje v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.

17. člen

Spor je potrebno pisno prijaviti na sedež Squash Zveze Slovenije najkasneje do 31.8. tekoče sezone.
Spor se rešuje v enkratnem postopku.

18. člen

V primeru kršenja določb tega pravilnika, se odgovorne osebe prijavi Disciplinski komisiji Squash
Zveze Slovenije.

19. člen

Ta pravilnik prične veljati z dnem 6.7.2015 in v celoti razveljavlja do tega dne veljavna pravilnika:
Pravilnik o prestopnem roku z dne 21.9.1999 in Pravilnik o registraciji tekmovalcev z dne 9.9.2003.

Predsednik SQZS
Tomaž Čampa

V Ljubljani, dne 6.7.2015


