DISCIPLINSKI PRAVILNIK

I. SPLOŠNA DOLOČIL
1. čle
S tem pravilnikom se določajo kršitve, postopek za ugotavljanje odgovornosti za kršitve ter
postopek za izrekanje sankcij zoper udeležence dogodkov v organizaciji BZS, funkcionarje in
klube
Uporablja se za ugotavljanje obstoja in sankcioniranje kršitev, nastalih pri izvajanju aktivnosti BZS
na vseh ravneh razen na klubski ravni
2. čle
Opredelitev ključnih izrazov v tem pravilniku:
− klubi so društva, včlanjena v BZ
− funkcionarji so voljeni ali imenovani člani organov BZS in osebe s posebnimi pooblastili,
zlasti sodniki, izvajalci tekmovanj in njihovi pomočniki
− udeleženci dogodkov v organizaciji BZS so člani posameznih klubov, zlasti tekmovalci,
trenerji, klubski funkcionarji in drugi člani klubov, ki sodelujejo v aktivnostih BZ
− domnevni kršitelj je oseba, zoper katero teče postope
− kršitelj je oseba, zoper katero je izrečen disciplinski ukre
− senat je vsakokratna izbrana tričlanska sestava Disciplinske komisij
− predsednik senata je oseba, ki vodi delo senat
− prijavitelj je oseba ali organ BZS, ki poda prijavo kršitv
3. čle
Kršitve po tem pravilniku so kršitve udeležencev dogodkov v organizaciji BZS discipline ali
bridžistične etike in kršitve udeležencev, funkcionarjev ali klubov zoper interese BZS
4. čle
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Kršitve so lahko predmet postopka za ugotavljanje odgovornosti, samo če so kot take vnaprej
določene s statutom, tem pravilnikom ali drugim aktom BZS

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
2. od 10

II. KRŠITVE
5. čle
KRŠITVE UDELEŽENCEV DOGODKOV V ORGANIZACIJI BZ
1. KRŠITVE ZOPER INTERESE BZ
a) neupoštevanje statuta, sklepov in drugih aktov BZ
b) namerna in ponavljajoča se ravnanja z namenom spodkopavanja ugleda BZS, njenih
funkcionarjev ali sodelavce
c) neupoštevanje športnih pravil o uživanju nedovoljenih substanc (doping
d) vidna opitost na tekmovanjih in drugih prireditvah BZS
e) spolno nadlegovanje na dogodkih v organizaciji BZS ali v zvezi z njimi ter izražanje rasne,
nacionalne in verske nestrpnost
f) neposredno ali posredno zasebno ali javno nadlegovanje BZS, njenih organov ali
funkcionarjev s sredstvi sodobnega komuniciranja ali pošiljanjem pise
g) izogibanje disciplinskemu postopk
h) vplivanje ali poskus vplivanja na odločitev disciplinskega organa izven zaslišanj
i) zloraba prijave za uvedbo disciplinskega postopk
j) zloraba tajnosti podatkov pred zaključkom disciplinskega postopk
k) neupoštevanje sankcij, izrečenih po tem pravilnik
2. KRŠITVE BRIDŽISTIČNE ETIK
2.1. Najhujš
a) naklepanje, doseganje ali uporaba dogovorov za golju vo signaliziranj
b) pridobivanje podatkov o neodigranih razdelitvah z namenom zlorabe teh podatkov oz.
njihova zlorab
c) nepooblaščeno nameščanje razdelite
d) nepooblaščeno označevanje kar
e) nepooblaščeno spreminjanje izidov ali rezultato
f) vse oblike žaljivega ali nasilnega ravnanja ali izrekanja grožen
2.2. Hud
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i)

namerno posredovanje napačnih tekmovalnih podatko
skrivno pridobivanje informacij o nasprotnikovih razdelitva
namerno sporočanje pridobljenih informacij igralcu, ki razdelitve še ni odigral
namerno izgubljanje z namenom vplivanja na razdelitev ali uvrstite
neupravičena udeležba na tekmovalnem dogodk
nešportno, objestno ali zelo pogosto ble ranje
zloraba naključno pridobljenih informaci
očitno zavajanje nasprotnika, zlasti oklevanje v situacijah, ki ne zahtevajo posebnega
razmisleka, npr. oklevanje pri odigravanju z enojcem ali postavljanje objestnih in
sugestivnih vprašan
malomarno posredovanje tekmovalnih podatkov, ki lahko povzroči zmedo, zlasti pri
izračunu rezultatov ali pri uporabi sankcij za kršitv
uporaba konvencij ali signalizacije, ki jih pravila določenega tekmovanja ne dopuščaj
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
3. od 10

k) vplivanje na odločitve igralcev o nastopu na tekmovanju z namenom povečanja možnosti
za lasten uspeh ali poskus takega vplivanj
l) poskus vplivanja na igralce, da odstopijo od tekmovalnega dogodk
m) nedovoljena ali neupravičena predčasna zapustitev tekmovalnega dogodk
n) namerna opustitev takojšnje prijave napačnega rezultat
o) javno razglašanje obstoja kršitev bridžistične etike brez predhodnega obvestila sodniku ali
drugi uradni osebe tekmovalnega dogodka oziroma kljub takemu obvestil
p) prikrivanje partnerskih dogovorov oziroma njihovih bistvenih vidiko
q) zavestno igranje v ekipi ali s partnerjem, ki ni upravičen do nastopa na konkretnem
tekmovalnem dogodk
r) zavrnitev igranja proti določenemu igralcu ali ekip
s) sklepanje stav o rezultatih na tekmovalnih dogodkih pod okriljem BZ
t) ponavljajoče se kršitve načela ničelne tolerance, ki jih je moč opredeliti kot neustrezen
vedenjski vzore
u) kršitve Tekmovalnega pravilnika BZS, vključno z izrazito počasno igr
v) javno poniževanje partnerj
w) nespoštovanje sodniških odločitev na tekmovanjih pod okriljem BZ
2.3. Lažj
a) ble ranje na tekmovanjih in na turnirjih, kjer je to izrecno prepovedan
b) upogibanje kart oziroma poskus prepoznavanja kart glede na to, od kod igralec karto
povleč
c) nevljudno vedenje na splošn
d) pomanjkljiva higiena ali neprimeren izgle
e) druge oblike neetičnega ravnanja, ki v tem pravilniku niso posebej določene, pa bi po
presoji Disciplinske komisije ali po vzoru pravil EBL lahko povzročila nered, nezaupanje,
nemir, zmedo, razburjenje ali kakorkoli motila potek tekmovanj
6. čle
KRŠITVE FUNKCIONARJEV BZ
1. Hud
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a) neupoštevanje statuta, sklepov in drugih aktov BZ
b) delovanje v nasprotju z usmeritvami, cilji in interesi BZ
c) neizpolnjevanje ali malomarno izpolnjevanje obveznosti funkcionarja, ki ima ali bi lahko
imele škodne posledice za BZS
d) ravnanje z namenom spodkopavanja ugleda BZS, njenih funkcionarjev ali sodelavce
e) prikrivanje, potvarjanje ali širjenje lažnih informacij, ki so ali bi lahko bile relevantne za
izvajanje nalog BZS
f) nezakonito ali nevestno ravnanje s nančnimi in materialnimi sredstvi BZS
g) ponarejanje zapisnikov, sklepov ali drugih listin BZS
h) namerno povzročanje ali poskus povzročanja elektronskih motenj ter motenj v delovanju
medmrežja ali elektronskih podatkovnih sistemov BZ
i) nepooblaščen dostop do elektronsko shranjenih podatkov BZS in njihova zloraba oziroma
poskus dostopa ali zlorab

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
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j) zloraba zakonito pridobljenih podatkov o članih BZS in razkrivanje zaupnih informacij
k) spolno nadlegovanje funkcionarjev v odnosu do sodelavcev ali udeležencev dogodkov v
organizaciji BZS ter izražanje rasne, nacionalne in verske nestrpnost
l) kršenje avtorskih pravic, blagovne znamke ali patentov BZ
m) neupoštevanje sankcij, izrečenih po tem pravilnik
2. Lažj
a) opustitev plačila najemnine za prireditveni prosto
b) neupravičena odklonitev zaupane nalog
7. čle
KRŠITVE KLUBO
1. Hud

h


 


v


 


i


S


S


S


 


u


r


u


e


V


e


e


n


h)
i)
j)
k)
l)

S


g)

h


f)

e


e)

a


neupoštevanje statuta, sklepov in drugih aktov BZS
delovanje v nasprotju s programskimi usmeritvami, cilji in interesi BZS
ravnanja z namenom spodkopavanja ugleda BZS, njenih funkcionarjev ali sodelavce
prikrivanje, potvarjanje ali širjenje lažnih informacij, ki so ali bi lahko bile relevantne za
izvajanje nalog BZS
nepravočasno ali nenatančno posredovanje nujnih klubskih poročil, zlasti poročil o
osvojenih kategorizacijskih točka
namerno povzročanje ali poskus povzročanja elektronskih motenj ter motenj v delovanju
medmrežja ali elektronskih podatkovnih sistemov BZ
nepooblaščen dostop ali poskus dostopa do elektronsko shranjenih podatkov BZS in
njihova zloraba ali poskus zlorab
zloraba zakonito pridobljenih podatkov o članih BZS in razkrivanje zaupnih informacij o nji
namerna opustitev plačila članarine BZ
kršenje avtorskih pravic, blagovne znamke ali patentov BZ
neupoštevanje sankcij, izrečenih po tem pravilnik
pomoč pri izmikanju v ugotovitvenem postopku po tem pravilniku, ki lahko vpliva na
nemoten potek postopk

 


a)
b)
c)
d)

5. od 10

III. DISCIPLINSKI UKREPI
8. čle
Disciplinski ukrepi so
a) opomi
b) javni opomi
c) suspenz (začasna ali trajna prepoved opravljanja funkcij v BZS, strokovnega dela,
udeležbe na tekmovalnih dogodkih v organizaciji BZS, prepoved udeležbe na določenih
tekmovanjih
d) denarna kazen za funkcionarje in klub
e) izbris deleža mojstrskih točk
f) izključitev iz BZ
Ob izreku ukrepa se lahko kršitelju naloži izpolnitev določene obveznosti, zapove prenehanje s
kršitvijo ali naloži odprava posledic kršitve
Izrek ali izvršitev ukrepa se lahko kršitelju odložita
Odložitev se lahko veže na pogoj, da kršitelj izpolni določene obveznosti
Pri izrekanju disciplinskega ukrepa se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na vrsto ukrepa, zlasti
teža kršitve in njene posledice, stopnja odgovornosti (namenoma ali iz malomarnosti), pogostost
ponavljanja kršitev, posebej istovrstnih, prejšnje delo in vedenje kršitelja ter morebitni prej izrečeni
ukrepi
Denarna kazen se lahko izreče funkcionarjem do zneska 500 evrov in klubom do zneska 1000
evrov
Izključitev iz BZS se lahko izreče samo za ponavljajoče se najhujše ali hujše kršitve ter za najhujšo
ali hujšo kršitev, storjeno v izredno oteževalnih okoliščinah

IV. POSTOPEK IN ODLOČANJE
9. čle
DISCIPLINSKA KOMISIJ
O obstoju odgovornosti odloča disciplinska komisija v sestavi treh članov z večino glasov.
Predsednik Disciplinske komisije je izvoljen neposredno poleg dveh stalnih izvoljenih članov in
enega nadomestnega člana. Predsednik lahko določi tudi člana poročevalca, kadar oceni, da je to
smiselno za zagotavljanje hitrejšega in kakovostnejšega postopka. Predsednik v vsakem primeru
posebej preveri sestavo stalne disciplinske komisije, s čimer zagotovi, da ni navzkrižja interesov.
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Disciplinska komisija na začetku mandata med svojimi člani izbere namestnika predsednika, ki
prevzame predsednikovo vlogo in pooblastila, kadar je to potrebno
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DISCIPLINSKI PRAVILNIK
6. od 10

Seje vodi predsednik oziroma namestnik predsednika
Disciplinska komisija lahko odloča tudi korespondenčno, o čemer odloča njen predsednik
10. čle
UVEDBA POSTOPK
Postopek se uvede na zahtevo prijavitelja na posebnem namenskem obrazcu. Prijavitelj je lahko
organ BZS, klub, sodnik ali vodja tekmovanja ali vsaka oseba, ki izkaže upravičen interes
Prijava se vloži elektronsko na poštni naslov info@bridge-zveza.si in naslovi na generalnega
sekretarja BZS, ki obvesti predsednika Disciplinske komisije o prispeli prijavi z vsemi pisanji v roku
osmih dni
Če obstaja dvom, ali je prijavo podala upravičena oseba, lahko predsednik odloči, da senat odloči
o dopustnosti prijave kot o predhodnem vprašanju
Sklep o nedopustnosti prijave se vroči prijavitelju, ki lahko zoper sklep vloži pritožbo na Upravni
odbor BZS
Predsednik Disciplinske komisije pošlje dopustno prijavo s prilogami domnevnemu kršitelju s
pozivom, da v roku 15 dni poda svoj odgovor
11. čle
USTNA OBRAVNAV
Predsednik senata razpiše ustno obravnavo v 30 dneh od izteka roka za odgovor in v tem času
pridobi pisne izjave prič ter sodnika, kadar je kršitev povezana s tekmovanjem, ter jih posreduje
domnevnemu kršitelju, ki mora biti z vsemi gradivi seznanjen osem dni pred ustno obravnavo
Vročitev po elektronski pošti šteje za pravilno vročitev
Ustna obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti domnevnega kršitelja, če je bil ustrezno
povabljen, pa izostanka ni pravočasno in utemeljeno opravičil ali če je sporočil senatu, da se
obravnave ne bo udeležil, pri čemer se upošteva njegov zagovor iz odgovora na prijavo in
morebitne kasnejše pisne izjave
Senat lahko sklene, da se v dokazne namene uporabijo izjave ostalih udeležencev v postopku
Senat lahko neposredno zasliši priče ali sodnika oziroma vodjo tekmovanja, če ni mogoče pridobiti
njihovih pisnih izjav ali iz okoliščin primera izhaja, da je neposredno zaslišanje nujno za pravilno
ugotovitev dejanskega stanja

.
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O disciplinski obravnavi se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik senata

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
7. od 10

12. člen
ODLOČANJE IN ODLOČB
Disciplinska komisija sprejema odločitve o kršitvah z večino glasov. Odločitev lahko izreče ustno ali
pisno. Če ni odpovedi pritožbi, mora biti odločba izdelana in obrazložena pisno. V primeru
odpovedi pritožbi izdelava odločbe ni potrebna.
Disciplinska komisija v odločitvi odloči tudi o morebitni objavi oziroma načinu objave odločitve
Predsednik senata sestavi in podpiše pisno odločbo. Odločba mora vsebovati uvod, izrek ukrepa,
obrazložitev in pravni pouk ter se vroči kršitelju prek generalnega sekretarja BZS

V. PRITOŽBA IN POSTOPEK S PRITOŽBO
13. čle
PRITOŽBA IN ODPOVED PRITOŽB
Kršitelj se lahko veljavno odpove pritožbi, šele potem ko je seznanjen z odločitvijo Disciplinske
komisije. Če v roku osem dni od zaključka obravnave in izreka ukrepa ne napove pritožbe, se
šteje, da se je pritožbi odpovedal in postane odločitev dokončna.
Predsednik senata je dolžan možnost in posledice odpovedi pritožbi ter dolžnost napovedi pritožbe
kršitelju vsakič pojasniti
Napoved pritožbe se pošlje na elektronski naslov info@bridge-zveza.si in naslovi na generalnega
sekretarja BSZ
Predsednik senata po prejemu napovedi pritožbe izdela pisni odpravek odločbe, ki se vroči
kršitelju
Rok za pritožbo je 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe.
Pritožba se vloži elektronsko na poštni naslov info@bridge-zveza.si in se naslovi na generalnega
sekretarja BZS. Pritožba je pravočasna, če je vložena najkasneje zadnji dan pritožbenega roka.
Pritožba po pošti je pravočasna, če je bila najkasneje ta dan priporočeno oddana na pošto in
naslovljena na predsednika BZS
O pritožbi odloča upravni odbor BZS (UO BZS). Če upravni odbor o pritožbi ne odloči v roku treh
mesecev, se šteje, da je pritožba zavrnjena
UO BZS lahko odločbo Disciplinske komisije spremeni, a ne v škodo kršitelja

.
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Odločitev UO BZS, s katero se pritožba zavrne ali odločba spremeni, je dokončna, kar pomeni, da
so s tem znotraj BZS izčrpane vse pravne poti

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
8. od 10

Če UO BZS meni, da zadeva ni dovolj razčiščena, lahko odločbo Disciplinske komisije razveljavi in
zadevo vrne v ponovno odločanje

O pritožbi zoper disciplinski ukrep izključitve kluba iz BZS odloča Skupščina BZS.

VI. POSTOPEK PO DOKONČNOSTI ODLOČBE
14. čle
POSTOPEK PO DOKONČNOST
Dokončna odločitev Disciplinske komisije se pošlje generalnemu sekretarju BZS, ki jo posreduje
prijavitelju in upravnemu odboru zaradi izvršitve in evidence
Končani disciplinski spisi se vlagajo v arhiv BZS in se hranijo deset let od vložitve
Disciplinska evidenca se hrani trajno
15. čle
SMISELNA UPORABA DOLOČB O KAZENSKEM POSTOPK
Za postopkovna vprašanja, ki niso urejena s Statutom BZS ali tem pravilnikom, se uporabljajo
določbe Zakona o društvih, smiselno pa tudi določbe zakona o kazenskem postopku, ki veljajo za
skrajšani kazenski postopek

VII. STROKOVNA POMOČ IN STROŠKI POSTOPKA
16. čle
STROKOVNA POMO
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Disciplinska komisija lahko v katerem koli delu postopka za pomoč zaprosi izkušenega igralca z
dobrim poznavanjem konkretne problematike. Ob predhodni odobritvi UO BZS lahko najame tudi
pravnega strokovnjaka

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
9. od 10

17. čle
STROŠKI POSTOPK
Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v disciplinskem postopku
Pravila povrnitve stroškov podrobneje predpiše UO BZS

VIII. ZASTARANJE
18. čle
ZASTARALNI ROK
Postopek za ugotavljanje obstoja disciplinske kršitve zastara v šestih mesecih od dneva kršitve
oziroma od dneva, ko se je izvedelo za kršitev
Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v enem letu od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil
ukrep izrečen
Če je kršitev obenem tudi kaznivo dejanje, zastara pregon v enakem roku, kot ga določa zakon za
zastaranje pregona kaznivega dejanja
19. čle
PRETRGANJE ZASTARANJ
Zastaranje postopka za ugotavljanje obstoja disciplinske kršitve pretrga prijava disciplinske kršitve
in vsako opravilo pred Disciplinsko komisijo
Zastaranje izvršitve ukrepa se pretrga z dejanji, s katerimi se pretrga zastaranje po določbah
kazenskega zakona
Postopek za ugotavljanje obstoja disciplinske kršitve ali za izvršitev ukrepa zastara v vsakem
primeru, ko preteče dvakrat toliko časa, kolikor je določeno za zastaranje postopka za ugotavljanje
obstoja disciplinske kršitve oziroma za zastaranje izvršitve ukrepa

.
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Zastaranje ne teče v času, ko teče kazenski postopek zoper kršitelja
Že uvedeni postopek zoper domnevnega kršitelja za dejanje, za katerega je zoper domnevnega
kršitelja uveden tudi kazenski postopek, se prekine do pravnomočne odločitve v kazenskem
postopku

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
10. od 10

IX. KONČNE DOLOČBE
20. čle
Za razlago tega pravilnika je pristojen Upravni odbor BZS

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme skupščina BZS. Z njegovo uveljavitvijo preneha
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veljati Disciplinski pravilnik Bridge zveze Slovenije z dne 16. 3. 2020.

