Na podlagi 27. in 37. člena Statuta Zveze paraplegikov Slovenije (v nadaljevanju: ZPS) je
na predlog Upravnega odbora ZPS, Skupščina ZPS na svoji 1. redni seji dne 07.01.2009
sprejela, s spremembami pa dopolnil Upravni odbor Zveze paraplegikov Slovenije na svoji
14. redni seji dne 20.05.2014 naslednji:

PRAVILNIK
lige Zveze paraplegikov Slovenije
za košarko na vozičkih
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Registracijski pravilnik je izvedbeni akt za košarko na vozičkih na podlagi 51. člena
Pravilnika o organizaciji, vrsti in načinu izvajanja športnega udejstvovanja in tekmovanja iz
leta 1997.
Registracijski pravilnik velja za vse igralce in igralke košarke na vozičkih, ki imajo stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji in nastopajo v okviru ZPS in lokalnih društev.
2. člen
Pravice in obveznosti tega pravilnika temeljijo na načelih:
 igralec igra za lokalno – društveno ekipo, v kolikor se zainteresirani društvi drugače ne
dogovorita;
 medsebojna razmerja med igralcem in ekipo določa sklep pristojnega organa ZPS
(športni referenti);
 igralec lahko v eni tekmovalni sezoni nastopi le za en klub (razen na prijateljskih –
neuradnih tekmah, na osnovi dogovora obeh društev – ekip);
 tekmovalec, ki nastopa v eni tekmovalni ligaški sezoni v tujini, lahko zastopa istočasno
tudi ekipo, ki nastopa v slovenski ligi.
II. REGISTRACIJA IGRALCEV, POSTOPEK REGISTRACIJE
3. člen
Registracija igralca je vpis v osnovno evidenco o igralcih. To evidenco vodi ZPS.
Registracijo igralcev izvajajo športni referenti v okviru ZPS po postopku, ki je predviden v
tem pravilniku.
4. člen
Registrirajo se igralci, ki pred tem še niso bili vpisani v osnovno evidenco.
III. PRVA REGISTRACIJA
5. člen
Za prvo registracijo zadostuje polnopravno članstvo v lokalnem društvu paraplegikov ter
ostalih invalidskih društvih. V primeru, da igralec ni v nobenem invalidskem društvu,
predloži izvide specialista delegatu lige.

6. člen
Vsi igralci morajo imeti oceno sposobnosti po točkah, ki so predpisane po pravilih IWBF, in
število točk mora biti vpisano na tekmovalnih kartonih.
Pristojni organ ZPS izda tekmovalni karton s fotografijo, ki jo mora imeti tekmovalec na
vseh tekmovanjih pri sebi. Dokler igralec nima mednarodnega kartona, se mu izda začasni
karton na podlagi ocene komisije, ki velja največ eno leto. Začasni karton izda Tekmovalna
komisija ZPS. Tekmovalna komisija ZPS bo skušala začasno oceniti novega igralca tako,
da se bo čim bolj približala kriterijem o funkcionalni sposobnosti igralcev pri IWBF.
Tekmovalna komisija je bila imenovana na sestanku 28.08.2008.
7. člen
ZPS vodi evidenco registriranih igralcev kartotečno.
Vsako tekmovalno sezono se v osnovno evidenco igralca vpiše ekipa, za katero mu je bila
odobrena pravica nastopa.
IV. PRESTOPI IGRALCEV IZ EKIPE V EKIPO IN PRAVICA NASTOPA
8. člen
Pravico nastopa imajo vsi igralci, ki jim to odobri organ za registracijo pri ZPS.
9. člen
Zahtevek za prestop iz ekipe v ekipo morata vložiti igralec in ekipa, v katero igralec
prestopa, v času po končani sezoni, 14 dni pred pričetkom lige ZPS tekočega leta na ZPS.
Ekipa, v katero bo igralec prestopil, mora priložiti soglasje obeh ekip in igralca, ki prestopa.
10. člen
Vsi prestopi morajo biti v soglasju z ZPS, z igralcem in vodstvom društva paraplegikov,
katerega igralec zapušča in v katero prihaja. V nasprotnem primeru prestop ni možen.
11. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med ekipami in igralci se urejajo z dogovorom na
osnovi soglasja vodje športa ZPS.
12. člen
Po preteku pisnega dogovora, kot je navedeno v 9. členu, se igralec vrne v matično ekipo
društva paraplegikov, v kolikor se vodstvi DP in igralec ne dogovorijo drugače.
13. člen
Ekipa ne more registrirati tekmovalca med sezono, razen za redno sprejetega člana po
pravilniku ZPS.
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14. člen
Igralci morajo izpolnjevati kriterije katere je sprejela Evropska zveza za košarko na
vozičkih – IWBF.
15. člen
Igralec lahko v eni tekmovalni sezoni nastopa za eno ekipo.
V. IGRANJE SLOVENSKIH IGRALCEV V TUJINI
16. člen
Igralec si pridobi pravico igranja v tujini, ko postane polnoleten.
17. člen
Zahtevo za izdajo soglasja za igranje v tujini vloži igralec pri vodji športa ZPS.
18. člen
Vodja športa ZPS izda soglasje igralcem za igranje v tujini, skupaj s številom
klasifikacijskih točk, ki so potrjene s strani IWBF.
Vse to v soglasju z vodstvom društva oziroma ekipe, ki jo je zastopal.
19. člen
Igralec, ki se vrača iz tujine, se mora vrniti v ekipo, iz katere je v tujino tudi odšel, v kolikor
se društva med seboj ne dogovorijo drugače. V tem primeru morajo upoštevati 9. in 10.
člen tega Pravilnika.
20. člen
Igralec kateri je opredeljen 2. členu, 4. alineje predmetnega pravilnika mora biti
udeleženec vsaj 2. krogov domačega prvenstva preden lahko nastopi na zaključku
državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja.

VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta pravilnik je sestavni del Pravilnika o organizaciji, vrsti in načinu izvajanja športnega
udejstvovanja in tekmovanja (1. člen), in stopi v veljavo, ko ga potrdi in verificira ustrezni
organ ZPS.
22. člen
Tolmačenje tega pravilnika daje imenovana komisija ZPS s strani športnih referentov.
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23. člen
Ta pravilnik potrdi in sprejme pristojni organ ZPS v skladu s Statutom in ostalimi splošnimi
akti.
Spremembe tega pravilnika sprejema Upravnim odbor ZPS.

Dane KASTELIC
PREDSEDNIK ZVEZE

Mirjam KANALEC
PREDSEDNICA SKUPŠČINE

V Ljubljani, 20. maj 2014
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