REGISTRACIJSKI PRAVILNIK

1. čle
REGISTRACIJA KLUBO
1. Klubi postanejo polnopravni člani Bridge zveze Slovenije (v nadaljevanju BZS) z registracijo
pri BZS.
2. Za sprejem v članstvo BZS morajo klubi predložiti naslednje dokumente oziroma izpolniti
naslednje pogoje
a. prošnjo za sprejem v članstvo z navedbo imena kluba in naslov
b. prepis ali izvleček iz zapisnika ustanovnega občnega zbor
c. seznam članov kluba, naslov predsednika in prejemnika pošt
d. plačilo članarine kluba in izpolnitev morebitnih drugih nančnih obveznosti do BZ
e. plačilo članarine registriranih igralce
3. Višino članarin določa trenutno veljavna Tarifa BZ

2. čle
REGISTRACIJA IGRALCE
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1. Registracijsko obdobje tekoče sezone začne teči prvi dan nove sezone, to je 1. junija, in
trajata do 15. septembra
2. Klub mora sekretarju BZS do konca registracijskega obdobja po elektronski pošti poslati
spisek igralcev, ki jih želi registrirati. Za igralce, ki v prejšnji sezoni v klubu niso bili
registrirani, mora priložiti njihove skenirane pristopne izjave
3. Vsak igralec se lahko po svoji izbiri in v skladu s tem pravilnikom včlani v katerikoli klub v
Sloveniji. Če je član več klubov hkrati, je lahko pri BZS v tekoči sezoni registriran le za en
klub (matični)
a. igralca registrira njegov matični klu
b. ob registraciji igralca klub plača članarino igralc
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4. Za prvo registracijo v BZS se igralec včlani v izbrani klub in poda pristopno izjavo, ki mora
vsebovati
a. ime in priime
b. datum rojstv
c. naslov prebivališč
d. državljanstv
e. datum včlanitve v klu
f. številko mobilnega telefon
g. elektronski naslo
5. Novoregistriranemu igralcu BZS dodeli enotno kodo igralca (BZS ID
6. Registracijo in obnovo registracije igralcev klub prijavi upravnemu odboru BZS. Ob
registraciji in obnovi registracije igralcev mora klub predložiti
a. ažuriran seznam člano
b. seznam članov, ki se prvič včlanjujejo v klub, in njihove pristopne izjav
c. pristopne izjave članov, ki so prestopili iz drugega kluba, s podpisoma vodstva
kluba, v katerega je tekmovalec prestopil in igralc
7. Klub lahko registrira enega ali več igralcev – tujih državljanov
8. Ob združitvi dveh (ali več) klubov postanejo člani prejšnjih klubov člani novega
(združenega) kluba in obdržijo svojo BZS ID

3. čle
MENJAVA KLUB
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1. Igralec lahko kadarkoli zamenja klub.
a. če je menjava opravljena v registracijskem obdobju, lahko klub takega igralca
registrira enako kot vse ostale igralce.
b. če je menjava opravljena izven registracijskega obdobja, mora klub ob menjavi
plačati registracijo igralca ne glede na to, ali je bila zanj v tekoči sezoni že plačana
registracija za drug klub
2. Igralec, ki je zamenjal klub, je lahko v tekoči in naslednji sezoni registriran izključno za klub,
v katerega je prestopil
3. Za igralce, ki v prejšnji sezoni niso bili registrirani v nobenem klubu (neregistrirani igralci),
veljajo enaka pravila kot za novo registrirane igralce. Enako velja za igralce, katerih klub je
iz kateregakoli razloga prenehal obstajati
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4. čle
PRAVICA NASTOPA NA TEKMOVANJI
1. Na tekmovanjih v organizaciji BZS lahko sodelujejo samo igralci, ki imajo sami in klubi, ki
so jih registrirali, poravnane vse zapadle obveznosti do BZS
2. Na tekmovanjih, ki jih organizira BZS lahko nastopajo le igralci, ki so člani klubov z veljavno
registracijo za tekočo sezono. Izjema so tekmovanja, za katera je izrecno navedeno, da to
določilo ne velja.
3. Samo registrirani igralci lahko osvajajo kategorizacijske točke (KAT) in predstavljajo svoj
klub, regijo ali državo
4. Igralec, ki se prvič včlani v klub, si s tem od dneva registracije pri BZS pridobi pravico
igranja na vseh posameznih, parskih in ekipnih tekmovanjih v organizaciji BZS pod
pogojem, da je bila registracija opravljena vsaj sedem (7) dni pred začetkom igralčevega
prvega tekmovanja
5. Pravico nastopa na ekipnih tekmovanjih v organizaciji BZS ima v vsakem kolu katerikoli tuji
igralec kluba ob pogoju, da za ekipo v vsakem kolu nastopi vsaj 50 % domačih igralcev,
torej državljanov Republike Slovenije
5. čle
1. Ta pravilnik začne veljati 15. junija 2021 in velja do preklica

PRILOGE

)


.


.


)


)


H


.


.


.


 


n


n


a. Registracijski list za klub (MS Word predloga
b. Pristopna izjava registriranega igralca (MS Word predloga
c. Pristopna izjava neregistriranega igralca (MS Word predloga

