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Pravilnik o nošenju opreme v atletskih reprezentancah Slovenije
Uvodne določbe:
Čl. 1
AZS s tem pravilnikom določa način nošenja opreme v času nastopanja za slovensko
reprezentanco
Pravilnik bodo prejeli vsi klubi AZS ter osebno vsak atlet, ki bo nastopil v reprezentanci
Pravilnik bo objavljen na spletni strani AZS
Čl.2
Splošna navodila:
AZS bo atletom posredovala ustrezno opremo za tekmovanja ob reprezentančnih nastopih
AZS bo priskrbela atletom logotipe sponzorjev, ki jih bodo nosili na opremi
V času nastopanja za atletsko reprezentanco RS, se je VSAK ČLAN REPREZENTANCE RS od
odhoda do prihoda vključno s tiskovnimi konferencami povezanimi s posameznimi nastopi dolžan
ravnati po teh pravilih
Čl.3
Vrste LOGOTIPOV:
-

LOGO GENERALNEGA SPONZORJA
LOGO 1 – GLAVNI SPONZOR
LOGO 2 – GLAVNI SPONZOR
LOGO - drugi sponzorji
Čl. 4

Velikost in število LOGOTIPOV določa AZS v skladu z veljavnimi pravili IAAF in EAA ter
internimi pravili ali odločitvami AZS.
Čl. 5
POZICIJA LOGOTIPOV: LOGOTIPI – število in velikost morajo biti nameščeni skladno z
veljavnimi pravili IAAF.
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Čl. 6
Pravila za nastop na POI: Na POI so pravila določena s pravili MOK-a
Čl. 7
Nastop na SP:
Na SP so osnovna pravila IAAF, vendar velja:
- atleti bodo v prostem času nosili majice in opremo AZS z logotipi sponzorjev, ki jih določi
AZS ( 2 polo majici )
- za trening bodo uporabljali majice s sponzorji, ki jih predvidi AZS ( 5 majic )
- za vstop na tekmovanje ( call room ) bodo uporabljali majico - opremo skladno s pravili IAAF
( 2 majici )
Čl. 8
Nastop na EP:
Na EP so osnovna pravila IAAF, vendar velja:
- atleti bodo v prostem času nosili majice in opremo AZS z logotipi sponzorjev, ki jih določi AZS
( 2 polo majici )
- za trening bodo uporabljali majice s sponzorji, ki jih predvidi AZS ( 5 majic )
- za vstop na tekmovanje ( call room ) bodo uporabljali majico - opremo skladno s pravili IAAF
( 2 majici )
Čl. 9
Nastop na evropskem pokalu:
Na EVROPSKEM POKALU so osnovna pravila IAAF, vendar velja:
- atleti bodo v prostem času nosili majice in opremo AZS z logotipi sponzorjev, ki jih določi AZS
( 1 polo majica )
za
trening
bodo
uporabljali
majice
s
sponzorji,
ki
jih
predvidi
AZS
( 3 majice )
- za vstop na tekmovanje ( call room ) bodo uporabljali majico - opremo skladno s pravili IAAF
( 2 majici )
Čl. 10
Nastop na reprezentančnih srečanjih:
Na reprezentančnih srečanjih ( pionirska, mladinska, članska ) bodo atleti na opremi ( trenerka,
dres, majica ) nosili sponzorje-a, ki jih določi AZS.
Na reprezentančnih srečanjih so osnovna pravila IAAF.
Čl. 11
Nošenje opreme v času tiskovnih konferenc:
Atleti bodo na VSEH TISKOVNIH KONFERENCAH povezanih z nastopi reprezentanc oblečeni
v oblačila predvidena za te priložnosti. Praviloma bodo to majice s sponzorji, ki jih določi AZS.
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Predvidene so naslednje tiskovne konference: pred odhodom, med tekmovanjem in ob prihodu.
Čl.12
Kršenje pravil:
Atlet, ki krši pravila se najprej opomni na ne spoštovanje pravil.
Kršenje pravil se lahko sankcionira na naslednje načine:
- z opominom
- odtegnitev NPE programa
- denarno ( od pogodbe )
- prekinitev pogodbe z atletom
- izključitev iz reprezentance v skrajnem primeru
Glede na težo prekrška, katerega oceno poda vodja ekipe na posameznem reprezentančnem
nastopu, se lahko izvršijo zgoraj omenjene sankcije.
Sankcije se izrekajo kot sledi:
- predlog opomina / vodja reprezentance
- predlog denarnega odtegljaja / direktor AZS
- predlog prekinitve pogodbe / UO AZS
Čl. 13
Tehnične težave:
Vsak član RS je dolžan pravočasno sporočiti morebitne tehnične težave pri nošenju opreme vodji
reprezentance oziroma pisarni AZS pred odhodom na tekmovanje.
Čl. 14
Reševanje težav:
Reševanje eventuelnih težav se rešuje znotraj AZS in njihovih organov in ter znotraj
reprezentance. Javno reševanje kakršnihkoli težav v zvezi z nošenjem opreme se smatra za
neprimerno in izrazito škodljivo za status atletov, ugled atletike in AZS ter vseh njenih članov
Čl. 15
Veljavnost pravilnika:
Pravilnik velja z dnem, ko ga je sprejel UO AZS; to je od 28.05. 2007 dalje.
Čl. 16
Seznam opreme za velika tekmovanja:
Praviloma bodo atleti za največja tekmovanja opremljeni kot sledi iz seznama opreme. ( samo SP
in EP člani ):
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Artikel
- trenerka
- anorak
- tekmovalni dres
- pajkice
- majice / trening
- majice / call room
- majice / polo
- kapa
- torba velika
- nahrbtnik
- nogavice

število kosov
1
1
2
2
5
2
2
1
1
1
3

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE:
Predsednik:
dr. Peter Kukovica
Sprejeto na 28. seji UO AZS z dne 28.05.2007 – sklep št. 254
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