BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana

V skladu s Statutom Bowling zveze Slovenije, je Upravni odbor sprejel naslednji pravilnik:

PRAVILNIK O SOUDELEŽBI TEKMOVALCEV Bowling zveze Slovenije NA
SVETOVNIH in EVROPSKIH PRVENSTVIH, NA SVETOVNIH in EVROPSKIH POKALIH,
NA MEDITERANSKEM POKALU

1. ČLANSKI KRITERIJI
1.1. V članskih kategorijah športniki in športnice plačajo največ do 50% vseh stroškov, ki so potrebni za
posamezno mednarodno tekmovanje.
1.2. Mednarodna tekmovanja, na katerih ima BZS interes tekmovati so:
1.2.1. Svetovno člansko ekipno prvenstvo (do 6 igralk ali igralcev).
1.2.2. Svetovni pokal posamezno (ena igralka in en igralec).
1.2.3. Evropsko člansko ekipno prvenstvo (do 6 igralk ali igralcev).
1.2.4. Evropski pokal posamezno (ena igralka in en igralec).
1.2.5. Mediteranski pokal (dve igralki in dva igralca).
1.3. Stroški, ki so potrebni za posamezno tekmovanje:
1.3.1. Prijavnina (Entry Fee): prijavnina za registracijo posameznega člana delegacije.
1.3.2. Prenočevanje: stroški uradnega hotela, racionalna rezervacija sob, glede na število oseb v delegaciji.
1.3.3. Prevoz: stroški letalske karte ali najema kombija ali plačilo kilometrine za osebni avto (po 0,18€/km).
1.3.4. Dodatna prtljaga: pri rezervaciji letalskih kart je zaradi dodatne prtljage – športna oprema potrebno
doplačilo. Posameznik pri »check in« postopku sam plača navedeni strošek. Ob povratku BZS
navedeni strošek poravna ob predložitvi računov.

2. MLADINSKI KRITERIJI
2.1. V mladinskih kategorijah športnikom in športnicam BZS plača vse stroške, ki so potrebni za posamezno
mednarodno tekmovanje.
2.2. Mednarodna tekmovanja, na katerih ima BZS interes tekmovati so:
2.2.1. Evropsko mladinsko ekipno prvenstvo (do 4 igralke in 4 igralci).
2.3. Stroški, ki so potrebni za tekmovanje:
2.3.1. Prijavnina (Entry Fee): prijavnina za registracijo posameznega člana delegacije.
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2.3.2. Prenočevanje: stroški uradnega hotela, racionalna rezervacija sob, glede na število oseb v delegaciji.
2.3.3. Prevoz: stroški letalske karte ali najema kombija ali plačilo kilometrine za osebni avto (po 0,18€/km).
2.3.4. Dodatna prtljaga: pri rezervaciji letalskih kart je zaradi dodatne prtljage – športna oprema potrebno
doplačilo. Posameznik pri »check in« postopku sam plača navedeni strošek. Ob povratku BZS
navedeni strošek poravna ob predložitvi računov.

3. DODATNI KRITERIJI
3.1. BZS je dolžna v največ 90 dneh ali najmanj v 60 dneh pred odhodom na tekmovanje izdelati pred
kalkulacijo navedenih stroškov in udeležencem izstaviti račune za soudeležbo.
3.2. Udeleženci so dolžni izvršiti plačilo soudeležbe v roku 8 dni po prejetju računa.
3.3. V primeru, da pred odhodom in po opravljeni prijavi na tekmovanje posamezni udeleženec odpove svojo
udeležbo, le-ta poravna vse stroške, ki so nastali zaradi odpovedi oziroma zamenjave udeleženca.
3.4. V primeru, da udeleženec predčasno zapusti prizorišče tekmovanja, je dolžan sam urediti povračilo
prenočevanja v hotelu. Če to ni mogoče, BZS udeležencu izda račun za neizkoriščene nočitve.
3.5. V primeru, da je udeleženec tekmovanja s strani organizatorja kaznovan, zaradi nespoštovanja pravil
igranja in/ali obnašanja, je BZS upravičena do povrnitve vseh stroškov, ki jih je imela za kaznovanega
udeleženca.

Pravilnik velja od 1.1.2017 dalje.

Ljubljana, november 2016

Borut Knavs
predsednik BZS
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