1.

SPLO NE DOLO BE
1.1. Pravilnik o reprezentanci določa: pogoje in način izbora reprezentantov ter kritje
stroškov nastopov reprezentance.

2.

REPREZENTANČNI TRENINGI
2.1. BZS organizira redne reprezentančne treninge. Velja:
• najmanj 16 treningov v tekmovalni sezoni
•

ksni termini najmanj 1x mesečno

• ½ treningov v živo, ostalo na platformi Real Bridge
• za udeležbo se zaračunava igralnina skladno z aktualno Tarifo BZS
• za dosežene rezultate se KAT ne podeljuje
• izmenično se igra po IMP in MP obračunu, na v naprej pripravljenih
razdelitvah, izbranih iz velikih mednarodnih tekmovanj, 24 razdelitev na
trening
2.2. Treningov se lahko udeležijo vabljeni pari, tudi če se nimajo namena prijaviti v
reprezentanco. Na treninge BZS vabi:
• vse pare, pri katerih imata oba igralca kategorijo najmanj MK
• vse pare, pri katerih ima en igralec kategorijo najmanj M
• po lastnem izboru pare, ki ne ustrezajo gornjima pogojema, če BZS meni,
da gre za perspektivne igralce ali igralce, katerih dejansko znanje presega
njihovo formalno kategorijo
• po lastnem izboru tuje pare

3.

POGOJI ZA NASTOP V REPREZENTANCI
3.1. Za nastop v reprezentanci se lahko prijavijo samo pari. Oba igralca morata
izpolnjevati naslednja pogoja:

Č

• državljanstvo RS oziroma prijavljena stalna rezidenca na območju
Republike Slovenije
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• status registriranega igralca pri BZS v tekoči tekmovalni sezoni
• najmanj 50% udeležba na treningih v zadnjih 12 mesecih ali udeležba na
najmanj 8 treningih v zadnjih 12 mesecih (katero je manj)

4.

RAZPIS TEKMOVANJA
4.1. Ob vsakem vabilu oziroma obvestilu za tekmovanje, ki je namenjeno
reprezentancam, BZS obvesti in povabi vse pare - reprezentančne kandidate, da
se prijavijo za tekmovanje.
4.1.1.Vabilo mora vsebovati:
• vse informacije o tekmovanju
• število parov, ki se bo tekmovanja udeležilo
• rok za prijave

5.

IZBOR REPREZENTANCE
5.1. Pari, ki prijavijo kandidaturo za nastop v reprezentanci, morajo ob prijavi vplačati
reprezentančno akontacijo, kot jo določa aktualna Tarifa BZS
5.1.1.V primeru, da par ni izbran v reprezentanco ali rezervo, mu BZS akontacijo
vrne najkasneje v roku 7 dni po zaključku izbora.
5.1.2.V primeru, da je par v reprezentanco izbran bodisi direktno, ali kot rezerva in
se tekmovanja udeleži, mu BZS akontacijo vrne najkasneje v roku 7 dni po
začetku tekmovanja.
5.1.3.V primeru, da je par v reprezentanco izbran bodisi direktno, ali kot rezerva in
se tekmovanja ne udeleži, obema igralcema akontacija zapade.
5.1.3.1.Točka 5.1.3 ne velja, za pare, ki so bili izbrani kot rezerva, če ta kasneje ni
bila potrebna.
5.1.3.2.BZS lahko po svoji presoji igralcu vrne akontacijo, če ta predloži pisne
dokaze, da se tekmovanja ni mogel udeležiti zaradi tehtnih razlogov (npr.
bolezen, smrt v družini, ipd.).
5.2. BZS prijavljene pare rangira glede na naslednje kriterije
5.2.1. Največ 40 kvali kacijskih točk prinese zgodovina. Izračunane so po
naslednjih kriterijih:
5.2.1.1.10% Vrednosti na kategorizacijski lestvici.
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5.2.1.2.20% Vrednosti na rating lestvici.
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5.2.1.3.KAT pridobljene na zadnjem in predzadnjem Trialu.
5.2.1.3.1.Če je par na tih tekmovanjih nastopal v enaki zasedbi, se KAT množi
s faktorjem 3 za zadnji Trial in faktorjem 2 za predzadnji Trial.
5.2.1.4.KAT pridobljene na zadnjem in predzadnjem DEP.
5.2.1.4.1.Če je par na tih tekmovanjih nastopal v enaki zasedbi, se KAT
množi s faktorjem 3 za zadnje DEP in faktorjem 2 za predzadnji DEP.
5.2.1.5.KAT, pridobljene v zadnjih treh sezonah (vključno s tekočo) na velikih
mednarodnih turnirjih, pod pogojem, da je bila udeležba najmanj 100
parov oziroma najmanj 30 ekip in uvrstitev znotraj prvih 10%.
5.2.1.6.Dobljene vrednosti se normirajo tako, da prvi dobi 40 kvali kacijskih
točk, ostali sorazmerno število kvali kacijskih točk.
5.2.2. Največ 30 kvali kacijskih točk prinesejo rezultati s treningov
5.2.2.1.Šteje vsota pridobljenih trening točk za najboljših 10 rezultatov.
5.2.2.2.Za osvojena mesta igralci osvojijo trening točke:
• 1. mesto - 30 trening točk
• 2. mesto - 20 trening točk
• 3. mesto - 13 trening točk
• 4. mesto - 9 trening točk
• 5. mesto - 6 trening točk
• 6. mesto - 4 trening točke
• 7. mesto - 2,5 trening točke
• 8. mesto - 1 trening točka
5.2.2.2.1.Če je par na tih tekmovanjih nastopal v enaki zasedbi, se KAT
množi s faktorjem 2.
5.2.2.3.Dobljene vrednosti se normirajo tako, da prvi dobi 30 kvali kacijskih
točk, ostali sorazmerno število kvali kacijskih točk.
5.2.3. Največ 30 kvali kacijskih točk prinesejo rezultati kvali kacij
5.2.3.1.Kvali kacije se razpišejo, kadar se za reprezentančni nastop prijavi
najmanj 1 par več, kot je predvideno število parov, ki se bo udeležilo
tekmovanja
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5.2.3.2.BZS kvali kacije prilagodi številu prijavljenih parov in formatu
tekmovanja, za katerega se kvali kacije igrajo

4. od 4

5.2.3.2.1.Če so kvali kacije sestavljene iz več tekmovanj, se za točkovanje
uporabi tabela iz točke 5.2.2.2.
5.2.3.3.Dobljene vrednosti se normirajo tako, da prvi dobi 30 kvali kacijskih
točk, ostali sorazmerno število kvali kacijskih točk.
5.3. Končno lestvico prijavljenih parov določa vsota reprezentančnih točk zgodovine
(točka 5.2.1), treningov (točka 5.2.2) in kvali kacij (točka5.2.3), v kolikor do njih
pride.
5.3.1. V reprezentanco se uvrstijo najvišje rangirani pari skladno s točko 5.3
5.3.2.V rezervo se uvrstita naslednja 2 para po rangu.

6.

KONČNE DOLOČBE
6.1. Ta pravilnik stopi v veljavo 9. decembra 2021 in v celoti nadomesti predhodni
reprezentančni pravilnik.

UO BZS
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Tomaž Adamič, predsednik

