PRAVILNIK O REPREZENTANCI BZS

I.

NAMEN

Namen Pravilnika o izboru reprezentance je, da določi pogoje in način izbora
reprezentantov ter financiranje nastopov reprezentance.

II. POGOJI ZA NASTOP V REPREZENTANCI
1. Državljanstvo RS oziroma prijavljena stalna rezidenca na območju Republike
Slovenije
2. Status registriranega igralca pri BZS v tekoči tekmovalni sezoni.
3. Osvojen mojstrski naziv MK oziroma višji. (ne velja za juniorje)
4. Pravočasna prijava za nastop v reprezentanci: najkasneje do 31. avgusta v tekoči
tekmovalni sezoni (naknadne prijave niso možne).
5. Plačilo pristojbine za sodelovanje v reprezentanci za tekočo tekmovalno sezono, ki
znaša 100 eurov. Znesek mora biti nakazan na transakcijski račun reprezentančnega
fonda ob prijavi . Reprezentanti v konkurenci juniorjev pridobijo status brezplačno.
Njihov nastop na prvenstvih mora odobriti selektor.

III. IZBOR REPREZENTANCE
1. Ob vsakem vabilu oziroma obvestilu za tekmovanje, ki je namenjeno reprezentancam,
je »Selektor« - oseba zadolžena za reprezentanco , ki jo imenuje Upravni odbor BZS,
dolžna nemudoma obvestiti in pozvati vse reprezentančne kandidate, da se prijavijo za
tekmovanje. Poziv mora vsebovati:
a) Vse informacije o tekmovanju
b) Število parov, ki se bo tekmovanja udeležilo
c) Rok za prijave.
2. Za posamezno tekmovanje se prijavijo pari, ki ob prijavi predložijo tudi igralni sistem
v pisni obliki ali izpolnjeno konvencijsko kartico.

3. Prijavljene pare se rangira na podlagi posebnega sistema rangiranja, ki je naveden in
obrazložen v dodatku k temu pravilniku

4. MOŠTVENA TEKMOVANJA :
Pravico nastopa na tekmovanju pridobijo pari glede na rang. Število parov, ki se
tekmovanja udeleži je odvisno od razpisnih pogojev ( 2 ali 3 pari). Objavi se tudi rezervni
par (naslednji po rangu).
5. Sestavo reprezentance določi in objavi »Selektor« najkasneje 15 dni pred začetkom
tekmovanja.
Po tem roku je sestava reprezentance za to tekmovanje dokončna. Možen je odstop
para tudi po tem roku, vendar morajo biti razlogi tehtni ( bolezen itd.) . V primeru, da
posameznik ali par po naveden roku odstopi od nastopa na tekmovanju brez tehtnih
razlogov, je kaznovan s prepovedjo nastopa v reprezentanci v za obdobje enega leta od
dneva prekrška. O tehtnosti razlogov za naknaden odstop od tekmovanja odloča
»Selektor«.
6. Pri izboru reprezentance za »velika« tekmovanja ( evropska, svetovna prvenstva in
olimpijade) mora biti končan najkasneje 3 mesece pred začetkom tekmovanja.
7. V primeru, da za določeno tekmovanje ni dovolj zainteresiranih parov, se
reprezentanca tega tekmovanja ne udeleži.

IV.

REPREZENTANČNI FOND

» Reprezentančni fond« pridobiva sredstva iz treh virov:
1. Pristojbine (prispevki) reprezentančnih kandidatov
2. Sredstva v višini 50% od razlike med prihodki in stroški organizacije državnih
tekmovanj
3. Sponzorska sredstva in donacije
Sredstva v reprezentančnem fondu so namenjena za plačilo prijavnin za nastop
reprezentance na razpisanih tekmovanjih oziroma za druge stroške v višini do 500 eurov za
moštvena tekmovanja ter v višini 200 eurov za parska tekmovanja v primeru, da prijavnine ni
oziroma je nižja od zgoraj navedenega zneska.
ODPRTA MOŠTVENA IN PARSKA TEKMOVANJA :
Na evropskih in svetovnih prvenstvih se reprezentančnim kandidatom krije stroške
prijavnine in sicer:
-

Trem (3) najvišje rangiranim prijavljenim parom v posameznih kategorijah
Enemu (1) najvišje rangiranemu moštvu v posameznih kategorijah

V.
Ta pravilnik stopi v veljavo s 1. junijem 2011.

DODATEK : LESTVICA ZA RANGIRANJE REPREZENTANTOV
Lestvico sestavljajo 4 kriteriji:
1. 10% delež točk, ki jih ima posamezen igralec/ka na Kategorizacijski lestvici KVALITETA
2. 20 % delež točk, ki jih je posamezen igralec/ka osvojil v zadnjih 5 tekmovalnih
sezonah (ne upošteva se točk osvojenih v tekoči tekmovalni sezoni) – AKTIVNOST
3. Točke osvojene na zadnjem Državnem moštvenem prvenstvu pomnožene s 4 (točke za
to tekmovanje se upoštevajo do naslednje izvedbe istega tekmovanja) –
AKTUALNOST
4. Točke osvojene na zadnjem Trialu pomnožene s 3 (točke za to tekmovanje se
upoštevajo do naslednje izvedbe istega tekmovanja) – AKTUALNOST
Rangiranje reprezentančnih kandidatov se objavlja na spletnih straneh ob lestvicah BZS.

V Ljubljani, 19.05.2011

