ŠPORTNI PRAVILNIK SPZ
1. SPLOŠNA DOLOČILA
S športnim pravilnikom se urejajo: organizacija športnih tekmovanj pod okriljem SPZ, pravice in
obveze tekmovalcev, ekip in organizatorjev, splošni pogoji za organizacijo tekmovanj, sistem
tekmovanj in disciplinska odgovornost vseh udeležencev v športu pri SPZ.
Določila tega pravilnika so v skladu z ustreznim mednarodnimi pravilniki. V kolikor posamezna
določila v tem pravilniku niso v celoti navedena, velja ustrezen mednarodni pravilnik. Tekmovalci in
organizatorji tekmovanj se s sprejemom tega pravilnika obvežejo, da vse možne spore poskušajo
reševati v okviru SPZ.
2. ORGANIZACIJA ŠPORTA V SPZ
Športno dejavnost v SPZ koordinira in usmerja Komite za šport. V Komiteju za šport delujejo
naslednje športne komisije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KOMISIJA ZA HITROSTNO PLAVANJE S IN PLAVANJE S PLAVUTMI;
KOMISIJA ZA PODVODNO ORIENTACIJO;
KOMISIJA ZA PODVODNI LOV;
KOMISIJA ZA PODVODNI HOKEJ;
KOMISIJA ZA PODVODNO FOTOGRAFIJO, FILM IN VIDEO;
KOMISIJA ZA POTAPLJANJE DAH.

Komite za šport razrešuje sporne in nerešljive primere med tekmovalci in organizatorji.
Pritožbe na odločitve športnega komiteja kot drugostopenjski organ razrešuje Predsedstvo SPZ.
Odločitev le-tega je dokončna.
3. SPOŠTOVANJE PRAVILNIKA
Vsak imetnik športne licence in organizator športnih tekmovanj pod okriljem SPZ mora biti seznanjen
z vsebino tega pravilnika kakor tudi pravilnikov za ustrezna športna področja. Teh pravil ne sme kršiti.
Če jih krši, se kaznuje po ustreznih določilih tega pravilnika.
Vsak organizator mora spoštovati opisan potek priprave in izvedbe tekmovanja opredeljen s tem
pravilnikom.
4. TOLMAČENJE IN SPREMINJANJE PRAVILNIKA
Pravico tolmačenja tega pravilnik ima Predsedstvo SPZ.
Pravico spreminjanja tega pravilnika ima na predlog Komiteja za šport, posamezne športne komisije
ali na lastno pobudo Predsedstvo SPZ.
5. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
Tekmovanja lahko organizirajo posamezna društva, ki v skladu s statutom SPZ imajo pravico do
delegata v skupščini.
Organizator tekmovanja mora poleg tega pravilnika upoštevati tudi ostale zakone in predpise glede
organizacije javnih prireditev.
6. PORAVNAVA STROŠKOV
Organizatorjem, ki imajo do SPZ finančne obveznosti se do poravnave le-teh ne bo dovolilo vpisa v
športni koledar, tekmovalcem pa se ne bo izdalo ustreznih tekmovalnih licenc.
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7. RAZPISANA TEKMOVANJA
Pod okriljem SPZ se lahko organizirajo:
- pozivna tekmovanja,
- tekmovanja za državno prvenstvo Republike Slovenije,
- tekmovanja za pokalno prvenstvo Republike Slovenije,
- mednarodna tekmovanja,
- tekmovanja, ki jih razpisujejo mednarodne zveze.
8. ŠPORTNI KOLEDAR
Vsako leto Predsedstvo SPZ na predlog Komiteja za šport izda Športni koledar SPZ z vpisanimi vsemi
tekmovanji v Republiki Sloveniji. Poleg tega so v koledar vpisana tudi tekmovanja v tujini, na katerih
se udeležujejo naši tekmovalci ali ekipe člani SPZ ali veljajo za točkovanje v Republiki Sloveniji.
Koledar se med letom lahko spreminja z odobritvijo Komiteja za šport ali Predsedstva SPZ.
9. PRIJAVA V KOLEDAR
Tekmovanja, ki morajo biti vpisane v športni koledar morajo biti prijavljena Komiteju za šport
najkasneje do 1. februarja ali do datuma, ki ga predpisujejo mednarodne zveze. Tekmovanja in
organizatorje le-teh predlagajo posamezne športne komisije. Predloge usklajuje Komite za šport tako,
da tekmovanja časovno ne sovpadajo.
Športni koledar dokončno potrdi Predsedstvo SPZ najkasneje do 1. marca.
Po 1. februarju oz. po datumu, ko je Predsedstvo SPZ na predlog Komiteja za šport potrdilo športni
koledar se tekmovanje lahko vpiše, če prošnji ugodi Predsedstvo SPZ. Športni koledar kakor tudi vse
spremembe morajo biti javno objavljene.
10. SPREMEMBE KOLEDARJA
Vse spremembe datumov tekmovanja za državno prvenstvo kakor tudi ostalih tekmovanj morajo biti
vpisane v športni koledar. Spremembe se opravijo brez posledic za organizatorja pred sejo Predsedstva
SPZ na kateri potrjuje športni koledar. Brez posledic za organizatorja se lahko spremeni datum
tekmovanja tudi v primeru »višje sile«, vendar najkasneje 30 dni pred izvedbo tekmovanja.
Če organizator zamudi rok za prijavo tekmovanja, lahko ob plačilu takse opredeljene v 11. členu tega
pravilnika prošnjo vloži naknadno, vendar najkasneje 90 dni pred izvedbo tekmovanja.
11. CENA VPISA V KOLEDAR
Če je tekmovanje prijavljeno pravočasno vpisnine ni. Če je tekmovanje prijavljeno naknadno je
vpisnina 40.000 SIT, ki se plača ob vložitvi ustrezne prošnje.
12. DRŽAVNO PRVENSTVO IN PRIZNANJA
Komite za šport razpiše za vsako leto ustrezna državna tekmovanja. V primeru da ni dovolj
tekmovalcev, se prvenstvo ne razpiše.
Vsak organizator udeležencem podeli ustrezna priznanja, ki jih organizatorjem zagotovi SPZ.
Končne uvrstitve v državnem prvenstvu za vse udeležence potrjuje Komite za šport na temelju
predloga ustrezen komisije. Posamezne komisije morajo rezultate Komiteju za šport posredovati
najkasneje do 1. novembra, Komite za šport pa skupne rezultate objavi najkasneje do 1. decembra.
13. PRIZNANJA SPZ
SPZ tekmovalcem ob koncu sezone na slavnostni prireditvi podeli priznanja za osvojena prva tri mesta
na državnih tekmovanjih.
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SPZ lahko tekmovalcem podeli priznanja tudi za vidne uspehe na mednarodnih tekmovanjih.
14. VODENJE IN NADZOR TEKMOVANJA
Nadzor nad potekom tekmovanj opravlja predsednik žirije. Predsednik žirije mora Komiteju za šport
najkasneje v roku 7 dni po tekmovanju poslati posebno poročilo o poteku tekmovanja. K poročilu
morata biti priložena zapisnika obeh sej žirije, uradni program tekmovanja in uradni rezultati. Kopijo
poročila mora poslati tudi organizatorju tekmovanja, na kateri je opravljal svojo dolžnost.
Žirijo sestavljajo:
- predsednik žirije (delegat SPZ, član Komiteja za šport ali Predsedstva SPZ),
- direktor tekmovanja,
- sekretar tekmovanja,
- vodja sodnikov.
Vsi navedeni in njihovi pomočniki, razen predsednika žirije, so neposredno odgovorni direktorju
tekmovanja. Predsednika žirije imenuje predsedstvo SPZ.
15. TEKMOVALNE LICENCE
Vsak udeleženec tekmovanj, razpisanih v Koledarju tekmovanj pri SPZ, mora imeti veljavno
tekmovalno licenco, ki jo na predlog Komiteja za šport izda Predsedstvo SPZ.
Imetnik licence se zavezuje, da bo spoštoval ta pravilnik in pravilnike športnih komisij. Veljavnost
licence poteče 1. marca naslednje leto.
Licenco na predlog Komiteja za šport podeljuje Predsedstvo SPZ. Za licenco tekmovalci lahko
zaprosijo najkasneje do 15. februarja. Cena za izdajo pravočasno prijavljene licence je 500 SIT.
S posebno prošnjo lahko tekmovalci za licenco zaprosijo tudi med letom vendar najkasneje 30 dni
pred tekmovanjem, na katerem želijo nastopiti. V kolikor se tekmovalcu licenca izda prvič, je cena
licence enaka kot pri redni izdaji, v nasprotnem primeru pa je cena licence 5.000 SIT.
Licenca je dokument, ki ga vsak tekmovalec mora imeti na tekmovanju pri sebi. Licenco mora
tekmovalec na verifikaciji predložiti službujočim funkcionarjem, ki jih pooblasti direktor tekmovanja.
Vsak tekmovalec lahko ima le eno licenco, na kateri je naveden klub za katerega tekmuje. Tekmovalec
lahko tekmuje le za svoj matični klub, kar ob prošnji za izdajo licence dokaže z veljavno člansko
izkaznico SPZ.
16. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ
Organizatorji morajo pridobiti vsa potrebna dovoljenja za izvedbo tekmovanja.
Organizatorji morajo na vsakem tekmovanju v Republiki Sloveniji izobesiti zastavo SPZ in zastavo
Republike Slovenije, na mednarodnih tekmovanjih pa še zastave vseh držav, katerih tekmovalci so
prijavljeni.
Pred tekmovanjem organizator objavi Uradni program tekmovanja, ki mora vsebovati:
- ime logotip kluba, ki organizira tekmovanje,
- navedbo, da tekmovanje poteka pod okriljem SPZ,
- seznam prijavljenih tekmovalcev, matični klub in državo, če je tekmovanje mednarodno,
- urnik tekmovanja,
- imena članov žirije in ostalih funkcionarjev.
Na verifikaciji mora verifikacijska komisija obvezno pregledati:
- veljavnost tekmovalne licence,
- veljavnost članske izkaznice SPZ,
- veljavnost ostalih dokumentov predpisanih z posebnimi pravilniki.
Določilo 1. in 2. alineje gornje zahteve velja le za tekmovalce, ki tekmujejo za klube člane SPZ.
Organizator je dolžan najkasneje 14 dni pred tekmovanjem pisno povabiti vse klube, ki imajo
licencirane tekmovalce.
V enakem roku mora organizator za potrebe obveščanja širokega članstva, povabilo v elektronski
obliki poslati tudi na SPZ.
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17. PRIJAVE NA TEKMOVANJE
Prijava na tekmovanje, vpisano v Koledar tekmovanj SPZ, je možna najkasneje 7 dni pred
tekmovanjem. Vse prijave mora potrditi matični klub tekmovalca. V primeru nepravočasne prijave se
tekmovacem zaračuna dvojna štartnina.
Vse prijavnice morajo biti čitljive in podpisane. Prijavnica poslana po elektronski pošti velja kot
originalna prijavnica, organizator pa je dolžan potrditi prijem prijavnice. Originalna prijavnica mora
organizatorju biti predana najkasneje ob verifikaciji.
SPZ predpiše prijavnico, na kateri je navedeno, da tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost, vsak
tekmovale pa je tudi moralno in materialno odgovoren za povzročeno telesno in materialno škodo.
Prijavljen tekmovalec, ki se tekmovanja ne more udeležiti, mora o tem obvezno pismeno obvestiti
organizatorja in navesti razlog najkasneje dve uri pred začetkom tekmovanja. Vsako odjavo ali neodjavo mora organizator sporočiti žiriji, ki odloča o morebitnem kaznovanju.
Odjaviti se morajo tudi tekmovalci, ki so na tekmovanju prisotni pa ne tekmujejo.
Tekmovalec, ki med tekmovanjem ne spoštuje pravil, je lahko izključen iz tekmovanja. Izključitev
opravi žirija ali direktor tekmovanja, tekmovalec pa je lahko tudi kaznovan.
Štartnino predpiše organizator, ki lahko za predčasno plačilo ponudi popust. Štartnina ostane
organizatorju v kolikor se tekmovalec ne odjavi v predpisanem roku ali je bil izključen iz tekmovanja.
18. MED TEKMOVANJEM
Tekmovanje mora imeti uradno otvoritev z naslednjim obveznim programom:
- intonacija himne Republike Slovenije,
- pozdrav predstavnika organizatorja tekmovanja,
- pozdrav predsednika žirije,
- predstavitev tekmovalcev in njihovih klubov,
- predstavitev urnika tekmovanja.
Tekmovanje mora imeti uradni zaključek z naslednjim obveznim programom:
- objava rezultatov,
- podelitev priznanj.
Na mednarodnih tekmovanjih mora ob podelitvi biti intinorina državna himna zmagovalca.
Tekmovalci upravičeni do prejema priznanja, se morajo udeležiti svečane podelitve priznanj,
organizator pa mora navesti čas podelitve. Po 5 minutah od poziva se priznanje tekmovalcu ne podeli,
organizator pa ga je dolžan prijaviti Komiteju za šport.
Organizator je med tekmovanjem dolžan objavljati tudi delne rezultate.
Vsak tekmovalec ima pravico vložiti protest najkasneje 30 minut po uradnem zaključku tekmovanja.
19. PRITOŽBE
Vsak tekmovalec ima pravico vložiti pritožbo najkasneje 30 minut po uradnem zaključku tekmovanja.
Pritožba se ob plačilu preda direktorju tekmovanja. Višino kavcije za pritožbo predpiše organizator. V
kolikor je ne predpiše znaša 40.000 SIT. O pritožbah odloča žirija na svoji drugi seji.
V kolikor se tekmovalec ne strinja z odločitvijo žirije se lahko vloži pritožbo na Komite za šport.
Pritožbo mora ob plačilu kavcije vložiti najkasneje v roku 7 dni po tekmovanju. Višina kavcije znaša
100.000 SIT. Komite za šport mora o pritožbi odločati v roku 30 dni.
Pritožbo na odločitev Komiteja za šport razrešuje Predsedstvo SPZ. Pritožba mora biti vložena
najkasneje v roku 7 dni od odločitve Komiteja za šport. Višina kavcije znaša 100.000 SIT. Predsedstvo
SPZ mora o pritožbi odločati v roku 30 dni. V primeru negativne končne odločitve se kavcija ne vrne.
20. PO TEKMOVANJU
Organizator je dolžan takoj po tekmovanju izobesiti rezultate, jih posredovati na SPZ in
predstavnikom medijev.
Če je izrečena kazen, ali vložena pritožba, se uvrstitev lahko spremeni, o čemer odloča žirija na svoji
drugi seji. Rezultati postanejo uradni, ko jih potrdi žirija.
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V kolikor žirija ne potrdi končnih rezultatov in reši vseh pritožb, o tem obvesti Komite za šport.
21. DISCIPLINSKI POSTOPEK
Disciplinski postopki potekajo v skladu z ustreznimi disciplinskimi pravilniki SPZ.
22. DELO ŽIRIJE
Žirija zaseda na dveh sejah.
Prva seja žirije se prične najmanj eno uro pred tekmovanjem in ima na dnevnem redu obvezno
naslednje točke:
- ugotovitev prisotnosti,
- pregled dokumentacije, ki jo mora predložiti organizator,
- poročilo verifikacijske komisije,
- potrditev liste prijavljenih tekmovalcev,
- potrditev štartne liste,
- poročilo direktorja tekmovanja,
- sprejem sklepa, da se tekmovanje lahko izvede,
- potrditev protokola in urnika tekmovanja,
- razno.
Druga seja žirije se prične pol ure po svečanem zaključku in ima na dnevnem redu obvezno naslednje
točke:
- reševanje morebitnih pritožb,
- poročilo direktorja o poteku tekmovanja,
- potrditev končnih rezultatov,
- razno.
O vsaki seji žirije se piše zapisnik, ki mora vsebovati točne čase začetkov in koncev seje, seznam
prisotnih in opredelitev sprejetih sklepov. Zapisnik podpišeta predsednik žirije in direktor tekmovanja.
Seji žirije ob članih lahko prisostvujejo tudi drugi povabljeni funkcionarji ali tekmovalci, nimajo pa
pravice glasovati. Žirija je sklepčna, če so prisotni vsi člani žirije. V kolikor je izid glasovanja
neodločen velja sklep, za katerega je glasoval predsednik žirije.

Predsedstvo Slovenske potapljaške zveze
doc. dr. Mitja SLAVINEC
predsednik
Ljubljana, 11. 02. 2003
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