Pravilnik za Tekmovalne licence Zveze za hitrostno rolanje
Slovenije
V pravilniku izraz „Tekmovalec“ ni mišljen kot oseba moškega spola, ki tekmuje na tekmah, ampak
kot oseba moškega ali ženskega spola, ki tekmuje na tekmah, ki jih Zveza za hitrostno rolanje
predpiše v svojem koledarju. Samostalnik moškega spola se uporablja zaradi preglednosti in nima
namena spolnega razlikovanja ali ustvarjanja razlike med spoloma. Prav tako izraz „Rekreativec“ ni
mišljen kot oseba moškega spola, ki rekreativno sodeluje na tekmah, ampak kot oseba moškega ali
ženskega spola, ki rekreativno sodeluje na tekmah, ki jih Zveza za hitrostno rolanje predpiše v
svojem koledarju. Samostalnik moškega spola se uporablja zaradi preglednosti in nima namena
spolnega razlikovanja ali ustvarjanja razlike med spoloma. Izraz „Zveza“ se nanaša na Zvezo
hitrostnega rolanja Slovenije.
1. člen
Uradna oseba je oseba, ki sodeluje pri organizaciji oziroma kot pomočnik tekmovalcem in je
prisoten ob tekmovalcih na tekmovanjih doma in v tujini, nima pa pravice nastopa. Vsaka uradna
oseba se obvezuje, da ne bo nikoli škodovala Tekmovalcem ali Rekreativcem in, da bo vedno delala
v korist ekipe, ter ne posameznika.
2. člen
Rekreativec je oseba, ki je zvesta in sledi Olimpijskemu duhu, ter sodeluje na tekmovanjih doma in
v tujini. Rekreativec mora biti spoštljiv do ostalih športnikov in uradnih oseb. Rekreativcu ni
potrebno opravljati proti-dopinških kontrol, ne more pa se uvrstiti v državno reprezentanco dokler
ne izpolni pogojev iz 16.člena. Kljub temu pa lahko nastopi na državnem prvenstvu. Rekreativec
ima kot član Zveze popuste pri pridobivanju vaditeljskih, trenerskih in sodniških licenc.
3. člen
Tekmovalec je oseba, ki tekmuje na večini tekmovanj doma in v tujini. Vsako leto mora opraviti
vsaj eno proti-dopinško kontrolo in zdravniški pregled, ki potrjuje njegovo zmožnost za aktivno
ukvarjanje s športom. Prav tako je dolžan za ohranitev svojega statusa nastopiti na državnem
prvenstvu, ki je tudi pogoj za ohranitev statusa tekmovalca.
4. člen
Uradna oseba, Rekreativec in Tekmovalec morajo biti člani društva oziroma organizacije, ki je član
Zveze.
5. člen
Vsak tekmovalec je dolžan upoštevati vse pisne sklepe zveze in njenih organov. Na tekmovanjih
kjer zastopa Republiko Slovenijo (oziroma kjer nastopa pod okriljem Zveze za hitrostno rolanje
Slovenije in državne reprezentance), je dolžan natančno upoštevati vsa ustna navodila trenerja
oziroma druge s strani zveze določene osebe, ki skrbi za tekmovalce na tekmovanju.
6. člen
Tekmovalec se zavezuje, da bo na vseh tekmovanjih nastopil po najboljših močeh in da bo
sodeloval na vseh pripravah za tekmovanja na katerih bo kasneje nastopil. Prav tako se zavezuje, da
za dosego rezultatov ne bo uporabljal nedovoljenih sredstev oziroma pristopov in se bo držal pravil
FAIR-Playa in Proti-dopinških pravilnikov Zveze, Olimpijskega komiteja Slovenije in WADA.
Tekmovalec bo nastopal za najboljšo posamezno in ekipno uvrstitev, ter bo v svojih izjavah
upošteval tudi pomoč ostalih članov ekipe, pri svojih uspehih.

7. člen
Tekmovalec bo na tekmovanjih zastopal barve Republike Slovenije in se zato zavezuje, da ne bo v
nobeni izjavi blatil Zveze, članov Zveze, Olimpijskega komiteja Slovenije ali uradnih oseb
Republike Slovenije, ter predstavnikov mednarodnih rolarskih organizacij, katerih Zveza je članica.
Prav tako se zavezuje, da bo upošteval vsa navodila uradnih oseb na tekmovanjih in bo svoje
pritožbe posredoval vodji ekipe, ki je dolžan pritožbo obravnavati in jo v primeru upravičenosti
posredovati pritožbenem organu (komisiji) tekmovanja. Zveza v tem primeru založi plačilo kavcije
za pritožbo. Ob neupravičenosti pritožbe lahko kasneje s sklepom disciplinske komisije zahteva
vrnitev kavcije od tekmovalca.
8. člen
Tekmovalec bo v času tekmovanja, kjer zastopa Zvezo oziroma Republiko Slovenijo, nosil oblačila,
ki jih bo določila Zveza za določeno tekmovanje in nastopal v dresu, ki ga bo odobrila ali priskrbela
Zveza. Tekmovalec je dolžan skrbeti za brezhibnost in čistost oblačil, ki po tekmovalni sezoni
postanejo njegova last.
9. člen
Zveza ne prevzema nobene materialne in moralne odgovornosti za posledice nesreč, ki bi se zgodile
tekmovalcu pred, med in po tekmi ter na poti na in iz tekme. Tekmovalec tekmuje na lastno
odgovornost oziroma na odgovornost zakonitega skrbnika. Se pa Zveza zavezuje, da bo po svojih
najboljših močeh poskrbela za varnost tekmovalcev v času tekmovanj ter na poti na in iz
tekmovanja.
10. člen
Tekmovalec se zavezuje, da bo upošteval pravila mednarodne rolarske organizacije (FIRS) ter vseh
njenih podsekcij, ter pravilnike te zveze.

PRESTOPNI ROKI IN POSTOPKI REGISTRACIJE
11. člen
Tekmovalec lahko med samo tekmovalno sezono prestopi med klubi, ki so člani te Zveze oziroma
Mednarodne Rolarske Zveze (FIRS) do 14 dni pred državnim prvenstvom oziroma od časa
jesenskega prestopnega roka, ki je razpisan na internetni strani Zveze do 14 dni pred prvenstvom.
12. člen
Dogovor odškodnine za prestop (izgubo) tekmovalca je med klubi, med katerima tekmovalec
prestopa oziroma med klubom iz katerega tekmovalec izstopa in tekmovalcem samim. V kolikor
dogovora ni možno doseči, se ta odločitev po dopisu, ki vključuje pojasnilo situacije, prenese na
disciplinsko komisijo, ki v najkrajšem možnem času (največ 30 dni) svojo odločitev sporoči vsem
vpletenim, ki imajo potem sedem (7) dni časa za pritožbo na skupščino, katere odločitev je končna.
V kolikor je prošnja za prestop oddana štirinajst (14) dni pred prvenstvom se lahko skupščina na
dan prvenstva, ko so prisotni vsi predstavniki klubov še zadnjič sestane (razmerje glasov na tej
skupščini se določa glede na zadnje izvedeno državno prvenstvo), in njena odločitev je končna. V
kolikor se potem vse vpletene stranke ne držijo te odločitve se primer kršenja sklepa skupščine
preda na disciplinsko komisijo, ki lahko v tem primeru tudi odloča o izključitvi člana (društva
oziroma organizacije) iz Zveze.
13. člen
Tekmovalec ali Rekreativec, ki še ni registriran pri nobenem klubu, članu Zveze, se lahko v Zvezo
registrira kadarkoli, vendar mu je nastop na državnem prvenstvu v tekočem letu dovoljen zgolj, če
je registriran pred rokom za prijavo tekmovalcev na državno prvenstvo oziroma vsaj sedem (7) dni
pred državnim prvenstvom. Tak tekmovalec ima tudi možnost nastopa na Evropskem oziroma
Svetovnem prvenstvu v tekočem letu, v kolikor je izpolnil normo, ki jo je določila Zveza.

14. člen
Tekmovalec ali Rekreativec lahko nastopa pod okriljem Zveze šele, ko ima v svoji lasti tekmovalni
karton oziroma je njegova registracija potrjena na strani zveze.
15. člen
Tekmovalec, ki več kot dve zaporedni sezoni ni nastopil na državnem prvenstvu, spremeni svoje
članstvo iz statusa Tekmovalca v status Rekreativca.

REKREATIVCI
16. člen
Če Rekreativec želi nastopiti na svetovnem ali evropskem prvenstvu oziroma na katerem drugem
tekmovanju kot član državne reprezentance, mora v tekočem letu izpolniti normo ter uspešno
opraviti proti-dopinški test.
17. člen
Status Rekreativca preneha, če je oseba stavila ali kakor koli drugače želela prirediti rezultate tekme
oziroma omogočiti prednost drugim tekmovalcem ali onemogočiti druge tekmovalce. Takšno
dejanje obravnava disciplinska komisija, ki lahko izglasuje tudi prepoved tekmovanja za določeno
obdobje.
18. člen
Rekreativec se strinja, da bo dosledno upošteval vsa pravila mednarodne rolarske zveze (FIRS) in
tudi vsa pravila Zveze.

IZKAZNICA
19. člen
Izkaznico dobijo tako Rekreativci kot Tekmovalci in tudi Uradne osebe. Na kartici je poleg logotipa
zveze in slike Tekmovalca oziroma Rekreativca zapisano tudi:
-registracijska številka,
-ime in priimek,
-datum rojstva,
-država,
-kategorija,
-licenca (Tekmovalec ali Rekreativec ali Uradna oseba) in
-opravljeni tečaji (vaditelj, trener, sodnik).
20. člen
Izkaznica je uradni dokument in v primeru izgube ali kraje se le-ta mora takoj prijaviti zvezi, ki
kartico na svoji uradni strani prekliče.
21. člen
Strošek izdelave izkaznice je 5€ in jo je ob registraciji dolžan pokriti član Zveze (društvo oziroma
organizacija), ki Tekmovalca, Rekreativca ali Uradno osebo registrira. Le ob pokritju tega stroška je
oseba tudi uradno registrirana.
22. člen
Izkaznica je veljavna le za leto za katero je izdana, oziroma od 1. januarja leta izdaje kartice do 31.
januarja prihodnjega leta. Po poteku je potrebno izdati novo in tako ponovno plačati strošek
izdelave.

NORME
23. člen
Norme za nastope na evropskih in svetovnih prvenstvih določi Zveza v skladu s statutom in jih
objavi pred začetkom tekmovalne sezone na svojih spletnih straneh. Prav tako lahko Zveza določi
različne norme za preostala tekmovanja, kjer bodo tekmovalci nastopali v okviru državne
reprezentance.
24. člen
V primeru, da ima tekmovalec izpolnjeno in potrjeno normo, ter se za nastopanje na določenem
tekmovanju Zveza odloči, da bo nastopala državna reprezentanca, je tak tekmovalec dolžan
nastopati za državno reprezentanco in ne za društvo oziroma organizacijo, katere je član. Prav tako
mora na tem tekmovanju imeti dres, ki ga predpiše Zveza.
25. člen
Vsi člani, ki so izpolnili norme avtomatično pridobijo pravico uvrstitve v državno reprezentanco.
Ob enem se strinjajo, da se njihovo ime in priimek ter slika lahko javno objavijo v namene
obveščanja javnosti in promocije športa.

KATEGORIJE
26. člen
Tekmovalci se razvrstijo v kategorije, ki so predlagane s strani mednarodne rolarske zveze (FIRS)
oziroma njene podsekcije. Kategorije so objavljene na internetni strani Zveze. Tekmovalec se lahko
odloči in tekmuje v starejši kategoriji, oziroma tekmuje v svoji in starejši kategoriji, ne more pa
tekmovati v mlajši kategoriji.
27. člen
Tekmovalci se razdelijo v kategorije glede na dopolnjeno starost 1. januarja v letu tekmovalne
sezone oziroma po formuli (leto tekmovalne sezone) - (leto rojstva tekmovalca) = starost.
Kategorije se delijo na:
Prvi koraki (0 let do 6 let)
Začetniki (7let do 9 let)
Kadeti C (10 let do 11 let)
Kadeti B (12 let do 13 let)
Kadeti A(14 let do 15 let)
Mladinci B (16 let do 17 let)
Mladinci A (18 let do 19 let)
Člani (20 let+)
28. člen
Rekreativci se lahko razvrstijo še v dodatne kategorije „Master“, ki se imenujejo Senior 30+, Senior
40+ in Senior 50+. Rekreativci, ki so v tekočem letu dopolnili 30 let ali več, imajo možnost nastopa
na „Master“ Evropskih in Svetovnih prvenstvih pod okriljem Zveze, vendar se ob tem zavežejo, da
lahko Zveza en (1) mesec pred in po prvenstvu opravi proti-dopinško kontrolo. V kolikor se bo za
takšno prvenstvo odločilo večje število Rekreativcev lahko Zveza postavi norme tudi za
Rekreativce.

