Na osnovi 31. člena statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo OZS na korespondenčni seji dne,
14. aprila 2022, sprejelo:

PRAVILNIK O NASTOPIH IGRALCEV oz. EKIP NA MEDNARODNIH TURNIRJIH (FIVB, CEV, MEVZA)

1. IZVEDENE AKTIVNOSTI PRED NASTOPOM NA MEDNARODNIH TURNIRJIH
Vsi športniki in športnice, igralci in igralke v odbojki na mivki (v primeru mladoletnikov njihovi starši oz.
zakoniti skrbniki), morajo v tekmovalni sezoni (koledarsko leto) 30 - 45 dni pred posameznim nastopom na
mednarodnih turnirjih v odbojki na mivki (kot je to določeno v pravilih CEV in FIVB za turnirje CEV in FIVB,
evropska, svetovna prvenstva, MEVZA) zagotoviti:
•
•
•
•
•

•

narediti registracijo igralca pri OZS (http://www.volleyball.si/beachvolley/) in plačati registracijsko
takso,
predložiti OZS dokazilo (potrdilo o plačani članarini) članstva v klubu, ki je registrirano kot športno
društvo za odbojko na mivki za tekočo tekmovalno sezono,
predložiti OZS veljavno dokazilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ni starejše od 6 mesecev,
predložiti OZS urnik tekmovanj, ki se jih bodo udeležili v tekmovalni sezoni (velja samo za
mednarodna tekmovanja) in predvidene stroške nastopa na posameznem turnirju,
obvestiti OZS na bv@odboika.si o nastopu na posameznem turnirju, na katerem namerava
nastopiti in sicer najmanj 36 ur pred iztekom roka za prijavo na turnir, ki ga določajo pravila CEV
in FIVB,
pravočasno predložiti OZS ustrezno originalno dokumentacijo (originalno izpolnjene in
podpisane obrazce) za prijavo v sistem VIS:
o obrazec 2022 Beach Volleyball Player Participation Agreement (dostopno na

https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/tools/forms)
o obrazec BVB/10 - Annual Health Certificate (dostopno na

https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/tools/forms)
•
•
•

•
•

opraviti spletno (on-line) usposabljanje FIVB »Anti-Doping« (http://www.fivb.org/RealWinner/).
opraviti spletno (on-line) usposabljanje FIVB »Prevention of Competition Manipulation E- Course«
(https://www.fivb.com/development/manipulationcourse),
redno spremljati in po potrebi dopolniti osebne podatke v lastnem igralskem profilu
(http://www.fivb.org/visasp); izjema so podatki s katerimi upravlja FIVB oz. pristojna NPŠZ (FIVB
#, ime, priimek, rojstni datum, št. potnega lista, državljanstvo, spol, imena posameznikov v ekipi,
aktualna fotografija igralca),
podpisati Izjavo o sprejemanju pravilnika o nastopih igralcev oz. ekip na mednarodnih turnirjih
(FIVB, CEV, MEVZA), ki se nahaja v Prilogi 1,
igralci dokumentacijo oz. obrazce (npr. prijava, odjava na turnir), ki jih zahteva CEV, FIVB ali
OZS predložijo na OZS v originalu, lahko pa jo podpisano pošljejo na bv@odbojka.si tudi v eobliki, vendar mora biti dokument poslan v ustrezni obliki (samo format .pdf).
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2. DRUGE AKTIVNOSTI PRED NASTOPOM NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU
•
•
•

ekipe najavijo svoj odhod na mednarodno tekmovanje na press@odbojka.si, skupaj z izjavo enega
od igralcev/igralk o pričakovanjih, konkurenci in ciljih pred nastopom,
ekipe takoj po zaključku nastopa (najkasneje v roku 1 ure po zadnji tekmi ekipe), na
press@odbojka.si posredujejo vsaj eno izjavo (v pisni, zvočni ali video obliki) ter eno fotografijo,
na uradnih reprezentančnih tekmovanjih za posredovanje medijskih materialov (pisna, video ali
zvočna izjavo s komentarjem nastopa ter fotografije nastopa) na press@odbojka.si poskrbi trener
ekipe ali selektor reprezentanc.

3. ODJAVA NASTOPA
•
•

igralec je odgovoren OZS podati pravočasno odjavo nastopa na turnirju CEV ali FIVB na
predpisanem obrazcu BVB/03 (https://www.fivb.com/en/beachvolleyball/tools/forms),
v primeru, da odjava s turnirja ni narejena pravočasno, vse morebitne stroške, ki bi zaradi tega
nastali, krije igralec.

4. MENJAVA IGRALCA
•
•

igralec je odgovoren podati OZS pravočasno menjavo igralca v ekipi na turnirju CEV ali FIVB na
predpisanem obrazcu BVB/04 (https://www.fivb.com/en/beachvollevball/tools/forms).
v primeru, da menjava igralca v ekipi ni narejena pravočasno, vse morebitne stroške, ki bi zaradi
tega nastali, krije igralec.

5. KRITJE STROŠKOV IN IZPLAČILO NAGRAD
•
•

OZS registriranim igralcem krije enkratno takso za tekmovalno sezono za nastopanje na CEV oz.
FIVB turnirjih.
OZS igralcem na podlagi podatkov (ime, priimek, stalni naslov oz. kraj bivanja, davčna številka,
TRR) nakaže nagrade, ki so jih prejeli na tekmovanjih in sicer po prejemu sredstev s strani CEV ali
FIVB.

6. DRUGA DOLOČILA
•
•

za vse ostale turnirje, ki niso organizirani pod okriljem CEV in FIVB, morajo igralci in igralke
pridobiti dovoljenje OZS za nastop na teh turnirjih.
na vseh turnirjih morajo igralci in igralke nastopati pod zastavo Republike Slovenije.

Predsednik OZS
Metod Ropret l.r.
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Priloga 1: IZJAVA O SPREJEMANJU PRAVILNIKA O NASTOPIH IGRALCEV oz. EKIP NA MEDNARODNIH
TURNIRJIH (FIVB, CEV, MEVZA)

Spodaj podpisani igralec/igralka ___________________________ , rojen/rojena __________________ ,
izjavljam, da v celoti sprejemam PRAVILNIK O NASTOPIH IGRALCEV oz. EKIP NA MEDNARODNIH TURNIRJIH
(FIVB, CEV, MEVZA), ki ga je dne ___________________________ potrdilo in sprejelo predsedstvo OZS.

Ime in priimek igralca/igralke:

Ime in priimek odgovorne osebe OZS:

Podpis:

Podpis:

Žig:
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