Na podlagi 23. č
lena Statuta Smuč
arske zveze Slovenije in na predlog Odbora alpskih disciplin je Izvrš
ilni odbor Smuč
arske zveze Slovenije
na svoji 1. seji dne 20.06.2006 in z dopolnitvami na svoji 2. seji 03.10.2006 ter na seji dne 12.04.2010 sprejel naslednji:

PRAVILNIK
o pravicah in dolžnostih tekmovalcev alpskih reprezentanc

SPLOŠNE DOLOČBE
1. č
len
S tem pravilnikom Smuč
arska zveza Slovenija (v nadaljevanju SZS) ureja pravice in dolž
nosti tekmovalcev č
lanov drž
avnih smuč
arskih
reprezentanc s ciljem, da vsem zagotovi č
im boljš
e pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov in č
astno zastopanje dr ž
avne smuč
arske
reprezentance (v nadaljevanju reprezentance) doma in v tujini.
2. č
len
Status č
lana reprezentance pridobi tekmovalec oz. tekmovalka (v nadaljnjem tekstu tekmovalec), ko podpiš
e individualno pogodbo s SZS. Z
dnevom podpisa pogodbe, sopodpisnik pogodbe je tudi pooblaš
č
eni predstavnik matič
nega kluba, tekmovalec sprejme vse pravice, dolž
nosti
in obveznosti, ki izhajajo iz tega pravilnika. Pogodba se sklepa za š
tiriletno obdobje zimskih olimpijskih iger. Pogodbo je mogoč
e skleniti tudi
za krajš
ič
as.
Vč
asu trajanja pogodbe iz 1. odstavka tega č
lena lahko tekmovalec nastopa izključ
no in v skladu s pravili SZS.
Na osnovi podpisane pogodbe med tekmovalcem in SZS se vsako leto podpiš
ejo dodatni aneksi, v katerih so opredeljene medsebojne
finanč
ne obveznosti, nadomestila in navodilo o uporabi in noš
enju opreme, s podpisano izjavo o individualni opremi.
3. č
len
Pravice in obveznosti č
lana reprezentance prenehajo s pretekom č
asa, za katerega je bila pogodba sklenjena, razen tistih, ki jih določ
a
zadnja alinea 27. č
lena tega pravilnika.

Pravice in obveznosti člana reprezentance prenehajo tudi v naslednjih primerih:
a) č
e se v č
asu tekmovalne sezone ali v naslednji sezoni zaradi neizpolnjevanja kriterijev ne uvrsti v eno izmed selekcij;
b) č
e sam pred koncem tekmovalne sezone izstopi iz reprezentance. V takem primeru ima SZS pravico od njega zahtevati povrnitev dela
stroš
kov, nastalih v tej sezoni;
c) č
e po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih obveznosti do slovenskega smuč
arskega sklada (v nadaljevanju SKI POOL), ki so opredeljene v
tem pravilniku;
č
) č
e ne spoš
tuje in ne izpolnjuje pravil FIS in SZS;
d) č
e SZS tekmovalca izključ
i iz reprezentance, pri č
emer ima SZS od tega tekmovalca pravico zahtevati povrnitev dela stroš
kov, ki so
nastale z dotedanjim delom v tekmovalni sezoni;
e) č
e je zoper njega izreč
en disciplinski ukrep izključ
itev iz reprezentance za stalno.
Pravice in obveznosti č
lana reprezentance prenehajo veljati tudi v drugih primerih, č
e SZS ugotovi, da iz kakrš
nihkoli razlogov tekmovalec ne
izpolnjuje večpogojev za doseganje vrhunskih rezultatov.
PRAVICE TEKMOVALCEV IN TEKMOVALK
4. č
len
Vsak tekmovalec, č
lan reprezentance, ima pravico do treningov in nastopov v okviru vsakoletnega programa dela, ki ga sprejme SZS. Pri
sestavljanju tega programa lahko sodelujejo tudi tekmovalci sami ali kot ekipa, katere č
lani so.
Tekmovalci morajo biti pravoč
asno seznanjeni s kratkoroč
nim, srednjeroč
nim in dolgoroč
nim programom dela.
5. č
len
Tekmovalci imajo pravico in dolž
nost do pravoč
asne izbire potrebne opreme iz SKI POOL-a po poslovniku tega sklada. V kolikor oprema ni
pravoč
asno dobavljena ali ni kvalitetna, lahko tekmovalci predlagajo, da se spremeni partner v SKI POOL-u..
Pri odloč
itvi o spremembi partnerja v SKI POOL-u oz. pri nakupu opreme SZS upoš
teva kvaliteto tekmovalcev oz. rang reprezentance. SZS
lahko tudi odloč
i, da tekmovalci nastopajo v dosedanji ali drugi (klubski) opremi, v kolikor to ni v nasprotju s Poslovnikom SKI POOL-a.
6. č
len
Osnovno opremo (smuč
i, vezi, č
evlje, palice) dobijo tekmovalci tistih kategorij v količ
ini in kvaliteti, kot to predvidevajo Poslovnik SKI POOLa in programi reprezentanc. SZS dovoljuje, da tekmovalcem viš
jih kategorij proizvajalci dobavijo tudi dodatno opremo iz š
portnega ali apres
ski programa po svoji presoji glede na obveznosti tekmovalcev do posameznega proizvajalca, oz. glede na u č
inke ekonomske propagande.

7. č
len
Ko tekmovalec prvičsklene pogodbo iz 2. č
lena tega pravilnika, izpolni poseben vpra š
alnik, v katerem mora navesti imena proizvajalcev,
katerih opremo uporablja oz. ž
eli uporabljati. V kolikor v roku dveh let napreduje v viš
jo reprezentanco (iz C v B ali iz B v A ), prvičizbrane
opreme ne more zamenjati brez soglasja izbranega proizvajalca opreme oz. določ
il Poslovnika SKI POOL-a. V kolikor se bo v naslednjih letih
menjal Poslovnik SKI POOL-a, se menja tudi to določ
ilo.
Izbrano opremo lahko tekmovalec po lastni presoji zamenja v kolikor mu to dopuš
č
a Pravilnik ski POOL-a in v kolikor v individualni pogodbi
z opremljevalcem ni določ
eno drugač
e.
NAGRADE
8. č
len
V posebnem aneksu se določ
ijo nagrade, ki so odvisne od razpolož
ljivih sredstev SZS.
OSEBNO SPONZORSTVO IN EKIPA
9. č
len
Tekmovalci imajo pravico do osebnega sponzorja po kriterijih in določ
ilih Poslovnika SKI POOL-a. Sponzorska pogodba sklenjena med
tekmovalcem in sponzorjem mora biti razkrita SZS in sicer s seznanitvijo odgovorne osebe za trž
enje z vsebino pogodbe.
Pred sklenitvijo sponzorske pogodbe s tekmovalcem imajo uradni sponzorji SZS prednost sklenitve sponzorske pogodbe s tekmovlacem pod
enakimi pogoji. V primeru, da uradni sponzor SZS ne izkoristi svoje pravice sklenitve sponzorske pogodbe v roku 8 dni od prejema ponudbe,
ima tekmovalec pravico skleniti sponzorsko pogdbo z osebnim sponzorjem.
Tekmovalci imajo pravico do sklenitve pogodbe z osebnim sponzorjem, o reklamiranju njegovega imena na pokrivalu, č
e so uvrš
č
eni med
prvih 100 na WCSL oz. FIS listi.
Za tekmovalce, č
lane ekip svetovnega pokala, evropskega pokala in C ekipe, ki niso uvr š
č
eni med prvih 100 na WCSL oz. FIS listi, lahko
osebno sponzorstvo sklene le matič
ni klub. Sredstva, pridobljena iz tega naslova, se lahko koristijo samo za priprave in tekmovanja tega
tekmovalca.
Oblika in velikost reklamnega napisa mora biti v skladu s pravili FIS. Osebni sponzor ne more biti konkurenč
na firma enemu izmed skupnih
sponzorjev SZS ali SKI POOL-a.
Rok za sklenitev pogodbe s privatnim sponzorjem je 1. september pred zač
etkom tekmovalne sezone.
Vsi ostali tekmovalci, ki ne sklenejo pogodbe o privatnem sponzorstvu, morajo na pokrivalih nositi ime sponzorja, ki jim ga določ
i odgovorna
oseba za trž
enje.
Tekmovalec je dolž
an svoje sodelovanje v reklamnih akcijah uskladiti z vodstom reprezentance, v kolikor to dopuš
č
a Poslovnik SKI POOL-a.
OSEBNA EKIPA
10. č
len
Tekmovalci, jim ta pravilnik dodeljuje status »Prvaka« imajo pravico do privatnega treninga skladno s kriterijih in določ
ilih Poslovnika SKI
POOL-a.
Rok za sklenitev dogovora je 01.06. (prvi junij) pred zač
etkom nove tekmovalne sezone.
Za tekmovalca s statusom prvaka se po tem pravilniku š
teje tisti tekmovalec, č
lan reprezentance, ki je dosegel vsaj enega izmed naslednjih
vrhunskih dosež
kov:
osvojitev malega kristalnega globusa v svetovnem pokalu FIS (zmaga v skupnem seš
tevku posamezne discipline svetovnega pokala),
osvojitev velikega kristalnega globusa v svetovnem pokalu FIS (zmaga v skupnem seš
tevku svetovalnega pokala),
osvojitev kolajne na Svetovnem prvenstvu za č
lane,
osvojitev kolajne na Olimpijskih igrah.
Tekmovalcu s statusom prvaka SZS krije stroš
ke skladno s potrditvijo ovrednotenega programa s strani odgovorne osebe za tr ž
enje in
direktorja SZS ter stroš
ke prejemkov trenerjev in fizioterapevta in sicer v vi š
ini primerljivih prejemkov trenerjev in fizioterapevtov pri SZS.
11. č
len
Tekmovalec, ki je č
lan A reprezentance lahko oblikuje individualno ekipo, č
e je star moš
ki 27 let, oz. ž
enska 25 let.
Pred oblikovanjem individualne ekipe je tekmovalec s sta tusom prvaka dolž
an ovrednotini program dela ekipe za naslednjo tekmovalno
sezono ter ovrednoteni program predlož
iti odgovorne osebe za trž
enje v potrditev.

12. č
len
Tekmovalec, ki se odloč
i za individualen trening, lahko trž
i le prostor na pokrivalih oz. č
eladi na osnovi določ
il poslovnika SKI POOL-a, ki
govori o individualnem sponzorstvu. Vse ostale mož
nosti so izključ
ene.
Tekmovalec s stausom prvaka ima pravico do 4 ( š
tirih) osebnih sponzorjev. Sponzorska pogodba sklenjena med tekmovalcem in
sponzorjem mora biti razkrita SZS in sicer s seznanitvijo poslovnega direktorja alpskih disciplin z vsebino pogodbe.
Pred sklenitvijo sponzorske pogodbe s tekmovalcem s stausom prvaka, imajo uradni sponzorji SZS prednost sklenitve sponzorske pogodbe
pod enakimi pogoji. V primeru, da uradni sponzor SZS ne izkoristi svoje pravice sklenitve sponzorske pogodbe v roku 8 dni od prejema
ponudbe, ima tekmovalec s stausom prvaka pravico skleniti sponzorsko pog odbo z osebnim sponzorjem.
Stroš
ke individualnega treninga, z izjemo za tekmovalce s statusom prvaka, nosi izključ
no tekmovalec sam. Odš
kodnina za administrativnotehnič
ne usluge se določ
i na osnovi medsebojnega dogovora in pogodbe.
13. č
len
Tekmovalci, ki kriterija iz 11. č
lena tega pravilnika ne izpolnjujejo, ž
elijo pa oblikovati individualno ekipo, morajo SZS povrniti celotna
vlož
ena sredsta za njihov trening v zadnjem tekmovalnem letu v okviru reprezentance SZS.
Od vrnjenih sredstev iz prejš
njega odstavka tega č
lena prejme 70 % SZS, 30 % pa matič
ni klub. Stroš
ki treningov, ki so osnova za vrač
ilo
sredstev, se obrač
unajo na osnovi bilance posameznih ekip za tekoč
e leto in vključ
ujejo tudi skupne stroš
ke SZS.
ZAVAROVANJE

14. č
len

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost zato tudi sprejema obveznost skleniti ustrezno zavarovanje. Stroš
ke zdravstvenega in
nezgodnega zavarovanja krije tekmovalec sam.
SZS ne krije stroš
kov povezanih s poš
kodbami tekmovalca niti ni v zvezi s poš
kodbami kakorkoli odš
kodninsko odgovorna.
S podpisom pogodbe iz 2. č
lena tega pravilnika tekmovalec sprejema obveznost, da samostojno poskrbi za individualno zavarovanje, ki
presega standard iz 1. odstavka tega č
lena.
15. č
len
SZS se obvezuje, da bo tekmovalec, ki je bil poš
kodovan, po popolni sanaciji poš
kodbe ponovno uvrš
č
en v eno izmed reprezentanc, za
katero je izpolnil kriterije pred poš
kodbo.
POSEBNA DOLOČBA
16. č
len
V kolikor tekmovalec zaradi samostojnega jemanja pož
ivil ne spoš
tuje pravil FIS in MOK o nedovoljenih stimulativnih sredstvih in se
eventuelno pri doping kontroli ugotovi pozitiven rezultat, mora SZS povrniti vse stroš
ke, ki so v zvezi z njim nastali v zadnjih treh letih. V
tem primeru tekmovalcu preneha status č
lana reprezentance.
OBVEZNOSTI TEKMOVALCEV IN TEKMOVALK IZ ŠPORTNEGA PROGRAMA
17. č
len

Na podlagi pogodbe iz 2. č
lena tega pravilnika izhajajo za tekmovalca (ko) naslednje obveznosti:
-

udelež
ba na vseh treningih (kondicijskih in snež
nih) po programu dela;
udelež
ba na vseh testiranjih in zdravniš
kih pregledih;
spoš
tovanje š
portnega nač
ina ž
ivljenja (poč
itek, neuž
ivanje alkohola, nikotina, drog...);
udelež
ba na vseh mednarodnih tekmovanjih, za katera je v skladu s sprejetim programom tekmovanj določ
en;
udelež
ba na vsakoletnem drž
avnem prvenstvu. Tekmovalcem, ki so na WCSL lestvici uvrš
č
eni med prvih 30 v eni izmed disciplin, lahko
o (ne)nastopu v disciplini na DP, ki ni njihova specialnost, odloč
ajo samo njihovi odgovorni trenerji, v primeru, da jim odredijo poč
itek;
obvezna udelež
ba za mladince in mladinke na vseh domač
ih FIS tekmovanjih;
obvezna udele ž
ba za vse č
lane ekip za Svetovni ter Evropski pokal na vseh domač
ih FIS tekmovanjih, razen v primeru, č
e so na tisti
dan prisotni na tekmovanjih viš
jega ranga ali jim njihovi odgovorni trenerji odredijo poč
itek;
spoš
tovanje vseh pravil FIS in SZS v vseh določ
bah. V kolikor tekmovalec po svoji volji preneha biti č
lan reprezentance SZS in se pred
27. letom (moš
ki) oz. 25. letom (ž
enske) prič
ne ukvarjati s tekmovalnim smuč
anjem izven FIS sistema, je dolž
an povrniti 70 %
sredstev, ki jih je SZS vlož
ila v njegov trening v okviru reprezentanc SZS v zadnjih š
tirih letih. Od vrnjenih sredstev dobi 70% SZS,
30% pa matič
ni klub.
18. č
len

Tekmovalec se mora stalno zavedati statusa š
portnika, v katerega SZS vlaga velika sredstva. V primeru, da se tekmovalec poš
koduje iz
hude malomarnosti zunaj aktivnosti SZS (š
portne igre izven treninga, neprevidna vož
nja z motornimi sredstvi, itd.), ima SZS pravico
zahtevati povrnitev stroš
kov za trening za tekoč
o tekmovalno sezono. Konč
no oceno te poš
kodbe bo dalo strokovno vodstvo posamezne
discipline, po potrebi skupaj z zdravnikom.

Izostanek iz obveznosti š
portnega programa dela lahko odobri le odgovorni trener posamezne reprezentance, Po poš
kodbi in procesu
sanacije poš
kodbe je potrebno aktivno sodelovanje med tekmovalcem, trenerjem in zdravnikom.
19. č
len
Tekmovalec ne sme upravljati z vozili, ki so last SZS, razen v izjemnih okoliš
č
inah s soglasjem odgovornega trenerja. V kolikor v takš
nih
okoliš
č
inah tekmovalec upravlja z vozilom, mora upoš
tevati vse prometno-varnostne predpise in ob tem prevzeti vso odgovornost, tudi ob
eventualnih nezgodah.
OBVEZNOSTI TEKMOVALCEV IN TEKMOVALK DO SKI POOL-A IN SZS
20. č
len
Tekmovalci (ke) so v letnih programih dela razdeljeni v kategorije, po kriterijih, ki so navedeni v 22. č
lenu tega pravilnika. V skladu s to
razvrstitvijo izhajajo za posamezne tekmovalce različ
ne obveznosti.
21. č
len

Vsi tekmovalci, ne glede na kategorijo, so dolžni:
-

-

-

- uporabljati izključ
no opremo, ki je določ
ena v njihovih aneksih pri individualnih pogodbah in v skladu s Poslovnikom SKI POOL-a, kar
velja za vse treninge in tekmovanja, kakor tudi za vse javne nastope (snemanja, tiskovne konference, intervjuji...).
trajanje svojih indivudualnih pogodb uskladiti s trajanjem pogodb opremljevalcev in sponzorjev SKI POOL-a in SZS.
v prostem č
asu uporabiti isto opremo ali svojo osebno opremo, ki pa mora biti brez kakrš
nihkoli
reklamnih oznak. Druge
mož
nosti so izključ
ene;
izpolniti in podpisati evidenč
ni karton, na katerega je vpisana vsa oprema, katero mora uporabljati v č
asu trajanja veljavnosti pogodbe
iz 2. č
lena tega pravilnika. Evidenč
ni karton je sestavni del aneksa k pogodbi;
varovati vso izroč
eno opremo pred kakrš
nokoli poš
kodbo ali odtujitvijo, ker je last proizvajalca oz. SZS in je dana posameznemu
tekmovalcu le v uporabo.
pri opremi, ki se š
teje kot potroš
ni material (predvsem oblač
ila), po prenehanju uporabe obvezno
odstraniti znak
reprezentance - drž
avni grb, ki je last posameznega tekmovalca in je neprenosljiv;
sami poskrbeti, da so na njihovi opremi pravilno nameš
č
eni dogovorjeni naš
itki sponzorjev in ob vsaki prilož
nosti isto dobro vidni. V
primeru, da oznake niso dobro vidne, se lahko tekmovalcu na tekmi, ko to opremo uporablja, izreč
e denarna kazen, katera se odš
teje
od nagrade ali prispevka za trening. Isto velja za treninge, vse javne nastope, snemanja in fotografiranja. Ta določ
ba velja tudi za
opremo apres ski ob vsaki dogovorjeni prilož
nosti;
takoj, ko tekmovalci prejmejo novo opremo (s prič
etkom tekmovanj v novi sezoni), je prepovedano uporabljati opremo iz prejš
nje
sezone, razen v primeru opisanem v 5. č
lenu tega pravilnika. Za protokolarno noš
enje te opreme prejmejo tekmovalci vsako leto
posebna navodila;
udelež
iti se vseh razglasitev rezultatov, razen v primeru, č
e vodstvo reprezentance ne odloč
i drugač
e;
SZS ima pravico razpolagati z imenom in podobo tekmovalca, za akcije SKI POOL-a, š
e leto dni po prenehanju nastopanja tekmovalca
za reprezentanco.

Zaradi nespoš
tovanja teh določ
il se tekmovalci lahko denarno kaznujejo z odvzemom dela nagrade, o č
emer odloč
a odgovorna oseba za
trž
enje.
22. č
len
Tekmovalci A reprezentance so se dolž
ni udelež
iti akcij v okviru programa SKI POOL do 8 dni v tekmovalnem delu sezone in do 10 dni v
pripravljalnem delu sezone, kar poteka v skladu z dogovorom z vodstom reprezentance.
Zgoraj omenjeno obvezno sodelovanje tekmovalcev ne vključ
uje testiranja opreme, ki so predvsem v interesu tekmovalcev. Navedeni
izostanki v č
asu treningov niso mogoč
i, č
e niso dogovorjeni z vodstom reprezentance.
Tekmovalci, razvrš
č
eni v B ekipo so se dolž
ni udelež
iti akcij v okviru programa SKI POOL-a do 4 dni v tekmovalnem delu sezone, v
pripravljalnem delu sezone pa do 6 dni, kar poteka v skladu z dogovorom z vodstom reprezentance..
Tekmovalci ostalih reprezentanc se udelež
ujejo akcij SKI POOL-a po posebnem dogovoru.
23. č
len
Vsak tekmovalec iz A in B ekipe je po potrebi dolž
an nastopati pred kamero v okviru programa SKI POOL in ima pri tem tudi mož
nost
sokreiranja scenarija.
Vodstvo SKI POOL-a mora poskrbeti, da scenarij pred kamero ne š
kodi ugledu, osebni integriteti in imenu posameznika. V okviru tega je
lahko sklenjen tudi okvirni dogovor o uporabi spotov oz. posnetkov.
Glavni sponzorji reprezentance imajo v skladu z dogovorom z vodstvom reprezentance in SKI POOL-a ter tekmovalcem pravico izvajati
reklamne akcije s celotno ekipo ali s posameznikom.
Aktivno sodelovanje tekmovalcev v okviru teh posebnih dogovorov, ki presegajo merila določ
ena z 22. č
lenom, je lahko tudi ustrezno
honorirano po veljavnih trž
nih merilih.
Posamezni tekmovalec ne sme individualno nastopiti v medijih v zahtevnejš
ih propagandnih akcijah za program SKI POOL-a več kot trikrat

v tekmovalni sezoni, kar velja tudi v primeru, č
e je bil propagandni material posnet ž
e v prejš
njih sezonah.
24. č
len
Udelež
ba tekmovalcev na vseh dogovorjenih akcijah SKI POOL-a, ki je določ
ena z merili v 22. in 23. č
lenu, je obvezna in brez dodatnega
honorarja ali nadomestila. SZS ali č
lan POOL-a je dolž
an nadomestiti le materialne stroš
ke udelež
be oz. na predlog odgovorne osebe za
trž
enje tudi eventuelno finanč
no nadomestilo za posebne napore.
Vse druge samostojne akcije s č
lani SKI POOL-a ali katerimikoli drugimi osebami so tekmovalcem brez vednosti vodstva reprezentance in
odgovorne osebe za trrž
enje prepovedane.
OBVEZNOSTI TEKMOVALCEV DO SREDSTEV JAVNEGA OBVEŠČANJA
25. č
len
Tekmovalci morajo imeti korekten odnos do sredstev javnega obveš
č
anja. Tekmovalec lahko pove ali pa odkloni povedati svoje mnenje v
zvezi s svojim š
portnim udejstvovanjem. Javna kritika posameznih č
lanov SKI POOL-a ni dovoljena. Vse probleme je potrebno reš
evati
znotraj SZS in č
lani SKI POOL-a. Tekmovalec, ki ne izkoristi mo ž
nosti za reš
evanje kakrš
nihkoli sporov znotraj organov oz. sistema SZS in
ima njegov javni nastop za posledico izstop pokrovitelja ali sponzorja iz č
lanstva v slovenskem SKI POOL-u, se lahko izključ
i iz
reprezentance.
Komunikacija (intervjuji, izjave) z javnimi mediji poteka z vednostjo tiskovnega predstavnika SZS. Izjema so lahko javna ž
rebanja, izjave v
ciljni areni in na zmagovalnem odru.
Udelež
ba na uradnih tiskovnih konferencah je obvezna.
DISCIPLINSKI PREKRŠKI IN UKREPI
26. č
len
Šteje se, da so tekmovalci s podpisom pogodbe iz 2. č
lena tega pravilnika seznanjeni z določ
ili tega pravilnika in vsako ravnanje v nasprotju
s temi določ
ili predstavlja krš
itev pravil, kar predstavlja disciplinski prekrš
ek.

Težji disciplinski prekrški so predvsem:
-

krš
itev pravil in drugih aktov ter sklepov SZS in FIS,
nevestno opravljanje sprejetih obveznosti,
neizpolnitev sklepov SZS,
neopravič
en izostanek od udelež
be na tekmovanjih,
neopravič
ena odsotnost na treningih reprezentance,
nekorektno in nepoš
teno obnaš
anje doma in v tujini,
neprimeren odnos do sponzorjev,
nespoš
tovanje določ
b tega pravilnika.
27. č
len

Za disciplinske prekrš
ke, storjene po 26. č
lenu tega pravilnika, se lahko izreče naslednje disciplinske ukrepe:
-

denarna kazen ali plač
ilo stroš
kov treninga, ki se mese č
no odtegnejo od prispevkov za trening,
izključ
itev iz posameznega treninga ali tekmovanja,
prepoved nastopanja za določ
en č
as ali na določ
enih tekmovanjih,
ustavitev plač
evanja finanč
nih prejemkov,
izključ
itev iz reprezentance za določ
en č
as ali za stalno.

Navedene ukrepe lahko predlaga odgovorni trener ali strokovni vodja alpskih disciplin.
28. č
len
O storjenem tež
jem disciplinskem prekrš
ku iz 26. č
lena tega pravilnika, na podlagi poroč
ila odgovrnega trenerja ter strokovnega vodje
alpskih disciplin, odloč
a komisija SZS v sestavi predsednik SZS, direktor SZS in predsednik Zbora alpskih disciplin. O prekrš
ku mora biti
tekmovalec pismeno obveš
č
en.
Komisija lahko izreč
e kazen za tež
je prekrš
ke v okviru ne manj kot 750 EUR in ne večkot 10.000 EUR .
29. č
len
Ugovor zoper disciplinski ukrep iz 28. č
lena je mogoč
e vlož
iti v 8 dneh po prejemu pismenega sklepa o ukrepu na ali Zbor AD ali IO SZS.
Sklep, ki ga izda izvrš
ilni odbor v tem ugovornem postopku, je dokonč
en.

30. č
len
O disciplinskih prekrš
kih iz 26. č
lena tega pravilnika, ki se jih oceni kot laž
je, odloč
i odgovorni trener posamezne selekcije oz. strokovni
vodja alpskih disciplin.
Odgovorni trener oz. strokovni vodja alpskih disciplin lahko kaznuje tekmovalce z denarno kaznijo od 100 EUR do 750 EUR .
Denarna kazen mora biti sorazmerna tež
i prekrš
ka in velikosti celotnih finanč
nih prihodkov tekmovalca.
Zoper disciplinski ukrep iz tega č
lena je mož
en ugovor. O ugovoru odloč
a komisija SZS v sestavi predsednik SZS, direktor SZS in predsednik
Zbora alpskih disciplin . Njegova odloč
itev je dokonč
na.
31. č
len
Odgovorni trener lahko odstrani tekmovalca s treninga oz. tekmovanja, kadar je to za nemoteno delo oz. nadaljevanje tekmovanja nujno in
mora o tem obvestiti odgovorno osebo za strokovno vodenje. V nadaljevanju pa se postopa v skladu s 27. in 28. č
lenom tega pravilnika.
32. č
len
SZS izrecno ne prevzema nikakrš
nih finanč
nih in drugih obveznosti za tekmovalce, za katere se uporablja ta pravilnik, ki izhajajo iz njihovih
obveznosti do drž
ave na podlagi davč
ne zakonodaje.
Tekmovalci so davč
ni zavezanci in so dolž
ni svoje obveze prijavljati in izpolnjevati.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. č
len
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati vse dosedanje pogodbe, sklenjene med SZS in tekmovalci in se morajo skleniti nove v
skladu z določ
ili tega pravilnika.
34. č
len
Za interpretacijo tega pravilnika je pristojen Izvrš
ilni odbor SZS.
35. č
len
Dopolnitve in spremembe tega pravilnika se opravijo po enakem postopku, kot je predviden za njegov sprejem.
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