Izvršni odbor

Ljubljana, 26. 9. 2017

Zadeva: RAZLAGA DOLOČIL REGISTRACIJSKEGA PRAVILNIKA

V skladu z 72. členom Registracijskega pravilnika KZS je IO KZSna svoji redni seji 25. 9. 2017
sprejel naslednjo razlago posameznih določil RP KZS v povezavi z določili Zakona o športu, ki je
stopil v veljavo 24. 6. 2017:
18. člen (igralec brez pogodbe)
Igralec, mlajši od 19 let in igralec, ki prestopa prvič po dopolnjenem 19. letu starosti, in nima
podpisane pogodbe, je po koncu vsake tekmovalne sezone prost in lahko prestopi v drug klub
izključno v času prestopnega roka pod pogoji iz 16. in 60. člena tega pravilnika.
Dodana razlaga:
Igralec mlajši od 12 let (ne more več pridobiti pravice nastopa za U15), ki nima statusa
športnika, vendar je registriran igralec v skladu z RP KZS ((8., 9. in 10. člen) je po koncu vsake
tekmovalne sezone prost in lahko prestopi v drug klub izključno v času prestopnega roka (32.
člen Zakona o športu).
62. člen (kriteriji za izračun nadomestila za vzgojo)
3. po rangu tekmovanja najvišje ekipe, kamor igralec prehaja:
- v ekipo 1. SKL za člane
10 točk,
- v ekipo 2. SKL za člane, 1. SKL za članice, 1. SKL MU19
6 točk,
- v ekipo 3. SKL za člane, 1. SKL ŽU19, 1. SKL MU17, 1. SKL ŽU17
4 točke,
- v ekipo 4. SKL za člane, 2. SKL za članice, 2. SKL MU19, MU17,
1. SKL MU15, 1. SKL ŽU15, 1. SKL MU13, ŽU13
1 točka,
- v ekipo kategorije 2. SKL MU15, 2. SKL MU13, MU 11, ŽU11, MU9, ŽU9
0,5 točke;
Dodana razlaga:
Igralcem mlajšim od 12 let, ki ne morejo pridobiti pravice nastopa za U15, se ne zaračunava
nadomestilo za vzgojo igralca v kategorijah 1. SKL MU13, 1. SKL ŽU13, 2. SKL MU13, MU 11,
ŽU11, MU9, ŽU9.
Športni pozdrav!
Matej Erjavec,
predsednik

