Na podlagi 52. člena Statuta BZS in v skladu s pooblastilom skupščine BZS z dne 15.5.2013,
izdaja Izvršni odbor
Pravila
o aktivnostih za pravočasno registracijo klubov in igralcev
1. člen
Pravila urejajo vse potrebne aktivnosti in roke za njihovo realizacijo z namenom, da se bo
registracija klubov in igralcev opravila v rokih določenih v Pravilniku o registraciji igralcev in
balinarskih organizacij.
S pravili urejamo:
1. Izjavljanje klubov o tekmovanju v naslednjem tekmovalni sezoni
2. Obvezna priglasitev prestopa igralcev iz kluba v klub
3. Določanje višine odškodnine pri prestopih igralcev
4. Izvajanje plačevanja odškodnin pri prestopih igralcev
I. Izjavljanje klubov o tekmovanju v naslednji tekmovalni sezoni
2. člen
Vsak klub, član državne lige, je dolžan podati pismeno izjavo o svojem tekmovanju v
naslednji tekmovalni sezoni, na poziv tekmovalne komisije, v času, ki ga določi izvršni odbor
BZS.
V primeru, da klub ne poda izjave o tekmovanju tudi po opozorilu, v katerem je določen tudi
zadnji dan za podajo izjave, se smatra, da klub odstopa od tekmovanja v državni ligi.
3. člen
Izjave klubov o tekmovanju v naslednji tekmovalni sezoni se uporabljajo za izpopolnjevanje
državnih lig in za žrebanje klubov v državnih ligah, v času ki ga določi izvršni odbor BZS.
II. Obvezna priglasitev prestopa igralcev
4. člen
Vsak klub h kateremu naj bi igralec prestopil v prestopnem roku, je dolžan obvezno priglasiti
predvideni prestop igralca v času, ki ga določi izvršni odbor BZS
Za igralca, ki je igral v tujini z dovoljenjem BZS in se vrača v klub v Sloveniji, mora ta klub
opraviti priglasitev prestopa najkasneje do pričetka tekmovanja v ligi, v kateri tekmuje in
mora predložiti vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za izvršitev registracije igralca.
5. člen
Sporočilo kluba o predvidenem prestopu igralca je osnova za pričetek postopka za izračun
odmere odškodnine ob prestopu igralca in pripravo odločbe o plačilu odškodnine.
V sporočilu o najavljenem prestopu igralca, mora klub predložiti tudi podpisano izjavo igralca,
ki bo prestopil h klubu.

III. Določanje višine odškodnine pri prestopih igralcev
6. člen
Ovrednotenje odškodnine pri prestopih igralcev opravlja sekretar BZS, potrjuje pa
tekmovalna komisija zveze.
Izračun višine odškodnine se opravi za vsak priglašeni primer v 5. dneh od dneva prejema
priglasitve prestopa igralcev.
Prestopni rok igralcev določa Pravilnik o registraciji igralcev in balinarskih organizacij.
Tekmovalna komisija BZS mora pravočasno, opraviti pregled in potrditev izračuna
odškodnine, kar je osnova za izdajo odločb za plačilo odškodnine.
Osnova za izdajo odločb o plačilu odškodnine je prejem vsega zahtevanega gradiva.
7. člen
Osnovni elementi za ovrednotenje odškodnine so:
1. Kategorizacija igralcev
2. Rang tekmovanja kluba iz katerega igralec prestopa
3. Število tekmovalnih sezon igralca, odigranih v klubu iz katerega prestopa
4. Igralni staž na mednarodnih tekmovanjih v državnih selekcijah
8. člen
Kategorizacija igralcev se vrednoti :
- športnik svetovnega razreda
- športnik mednarodnega razreda
- športnik perspektivnega razreda
- športnik državnega razreda
- športnik mladinskega razreda
- športnik – balinar ( registriran igralec )

30 točk
25 točk
18 točk
15 točk
5 točk
5 točk

Pri določitvi kategorizacije se upošteva datum dosežka kategorizacije igralcev, ki jo igralec
doseže na svetovnem, evropskem in državnem prvenstvu, pri čemer se upošteva datum
prvenstva objavljen v letnem koledarju BZS.
Čas trajanja kategorizacije je za vse razrede 12 mesecev.
9. člen
Po rangu tekmovanja vrednotimo:
-prehod igralca v klub 1. in 2. lige iz kluba višjega ranga
-prehod igralca v klub super lige iz kluba 1. in 2. lige
-prehod igralca v klub 1. lige iz kluba 2. lige
-prehod igralca v klub državne lige iz kluba istega ranga
-prehod igralca v klub ali iz kluba iz druge države
-prehod igralca v klub državne lige iz kluba območne lige
-prehod igralca v klub območne lige iz kluba državne lige

9 točk
9 točk
7 točk
7 točk
7 točk
3 točke
3 točke

Pri izračunu se upošteva rang tekmovanja kluba iz katerega igralec prestopa v pretekli
tekmovalni sezoni in rang tekmovanja kluba, iz katerega igralec prestopa v novi tekmovalni
sezoni.
V primeru, da klub odstopi od tekmovanja potem, ko je bil za tekmovanje prijavljen, se
njegove igralce v primeru prestopa v naslednjem letu vrednoti kot igralce območne lige.

10. člen
Število tekmovalnih sezon vrednotimo:
-po številu tekmovalnih sezon v klubu iz katerega prehaja
3 točke
( šteje se samo ena (zadnja) sezona, ne glede na število sezon igralca v klubu )
-po število tekmovalnih sezon ( po stažu ) na uradnih tekmovanjih v državnih selekcijah:
- kot član reprezentance dečkov
2 točki
- kot član reprezentance mladincev
6 točk
- kot član reprezentance članov ali kadetov
10 točk
Za vrednotenje po kriterijih članstva v državnih selekcijah se upošteva samo zadnja sezona v
reprezentančni selekciji in velja 12 mesecev od zadnjega nastopa.
Za nastop v reprezentančni selekciji se smatra vsako uradno tekmovanje v organizaciji FIB.
11. člen
Osnovo za izračun višine odškodnine predstavlja seštevek vrednotenja vseh točk po
posameznih elementih za ovrednotenje.
Za igralce, ki prestopajo z dovoljenjem BZS v klub druge države, predstavlja osnovo za
izračun odškodnine : 3 - kratna višina seštevka vseh točk.
Za igralke, ki prestopajo z dovoljenjem BZS v klub druge države, predstavlja osnovo za
izračun odškodnine : 1 - kratna višina seštevka vseh točk.
12. člen
Izračun višine odškodnine predstavlja zmnožek seštevka vrednotenja po posameznih
elementih za ovrednotenje, z vrednostjo točke.
Vrednost točke določi Izvršni odbor zveze pred ali v času, določenem za obvezno priglasitev
prestopa igralcev.
13. člen
Ob izračunu višine odškodnine pripada BZS pravica do dela odškodnine in sicer :
- v primeru prestopa igralcev med klubi BZS in v primeru prestopa igralcev iz kluba iz druge
države, v višini 10 % zneska izračunane višine odškodnine.
- v primeru prestopa igralcev v klub druge države v višini 50 % zneska izračunane višine
odškodnine.
Odškodnine pri prestopih igralk v drug klub:
Prestop v tujino : vrednost točke je enaka kot pri članih, število točk pa se ne množi z
faktorjem 3. BZS pripada 10 % odškodnine.
Domači prestop : vrednost točke je 50 % vrednosti točk pri članih. BZS pripada 10 %
odškodnine.

14. člen
Višina odškodnine se ne zaračunava za igralca, ki prestopa v klub območne zveze po
končanem tekmovalnem letu, ko je njegov klub izpadel iz državnega ligaškega tekmovanja.

IV. Izvajanje plačevanja odškodnine ob prestopih igralcev
15. člen
Klub h kateremu igralec prestopa je dolžan poravnati odškodnino, tako Balinarski zvezi
Slovenije, kot klubu iz katerega igralec prestopa, v roku 15 dni od prejema odločbe o plačilu
odškodnine.
V primeru, da po izdaji odločbe o plačilu odškodnine, pride do ugovora katere od prizadetih
strank, se ta rok lahko podaljša, vendar največ do zadnjega dne, pred nastopom registracije
igralcev.
16. člen
Kluba se lahko tudi pisno dogovorita, da igralec iz kluba v klub prestopa brez odškodnine,
kar mora biti navedeno v izpisnici igralca. Pisni dogovor med kluboma mora biti priložen
zahtevanemu gradivu za urejanje prestopa igralca.
17. člen
Registracijo igralcev določa Pravilnik o registraciji igralcev in balinarskih organizacij.
V. Končne določbe
18. člen
Pravila o aktivnostih za pravočasno registracijo klubov in igralcev, so bila sprejeta v skladu s
sklepom skupščine z dne 01.04.2006 in so nadomestila dotlej veljavna Pravila za določanje
odškodnine pri prestopih igralcev iz kluba v klub, ki so bila sprejeta na skupščini BZS dne
23.3.2001.
Sprememba Pravil stopi v veljavo s potrditvijo Izvršnega Odbora BZS, z dnem 25.3.2014.

predsednik BZS
Sandi Kofol

