ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155, Ljubljana

PRAVILNIK
O REGISTRACIJI ATLETOV IN ATLETINJ
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravilnik velja za vse atlete in atletinje (v nadaljevanju: atleti), ki so člani atletskih društev na
področju Republike Slovenije ter ureja način in pogoje, ki so vezani na članstvo in registracijo
atletov v atletskih društvih (v nadaljevanju: atletska društva).
2. člen
Za razlago tega pravilnika je pristojna Komisija za registracijo Atletske zveze Slovenije.
II. POSTOPEK PRVE REGISTRACIJE
3. člen
Postopek registracije prične atletsko društvo z vpisom v knjigo članstva na osnovi pisne zahteve prijavnice za sprejem v članstvo kluba.
4. člen
Za ureditev registracije atleta pri Atletski zvezi Slovenije mora atletsko društvo predložiti:
o en (1) izvod izpolnjene prijavnice;
o dve (2) fotografiji velikosti 20 x 20 mm, ki nista starejši od 6 mesecev.
Prijavnica za registracijo atleta je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Taksa za vsako registracijo atleta znaša 500,00 tolarjev (brez DDV). Atletska društva poravnajo
takso za registracijo atletov dvakrat letno.
Sklep o revalorizirani višini takse za registracijo atletov sprejme za tekoče leto Upravni odbor AZS
po uradni objavi letne stopnje inflacije.
6. člen
Komisija za registracijo AZS oziroma pooblaščena oseba AZS mora po prejemu pisne zahteve za
registracijo atleta izdati tekmovalno legitimacijo najkasneje v petih (5) dneh po prejemu zahteve za
registracijo.
Atlet pridobi pravico nastopa na tekmovanjih po koledarju AZS naslednji dan po izdaji sklepa o
registraciji.
7. člen
Tekmovalna legitimacija služi tekmovalcu za identifikacijo in dokaz o pravici nastopanja na
tekmovanjih po koledarju AZS in na tekmovanju v tujini za določeno atletsko društvo.
Obliko tekmovalne legitimacije določi Komisija za registracijo AZS.
8. člen
Postopek registracije atleta, ki prestopa iz enega atletskega društvo v drugo v času rednega ali
izrednega prestopnega roka, ureja Pravilnik o prestopih atletov.
9. člen
Registriran atlet, ki ni nastopal na tekmovanjih po koledarju AZS dve leti, se šteje kot neregistriran
atlet in je lahko registriran za nov klub brez plačila odškodnine na način kot velja za prvo
registracijo.

III. REGISTRACIJA ZA KLUB V TUJINI
10. člen
Zahtevku za registracijo za tuj klub mora atlet predložiti dokazilo, da mu je prenehala pogodba z
atletskim društvom in da ima pisno soglasje atletskega društva.
11. člen
Zahtevo za registracijo za tuj klub je upravičena zahtevati le nacionalna zveza tistega kluba, h
kateremu želi prestopiti atlet. Tako predhodno soglasje lahko izda Komisija za registracijo AZS.
12. člen
Atletska zveza Slovenije izda soglasje za registracijo za tuj klub v 30 dneh. Atlet je dolžan nastopiti
na vseh tekmovanjih za državno reprezentanco, če ga za to določi Strokovni svet AZS.
IV. REGISTRACIJA IN NASTOPANJE TUJIH TEKMOVALCEV V SLOVENIJI
13. člen
Za atletsko društvo v Sloveniji se lahko registrirajo tudi tuji državljani, ki imajo pravico nastopa na
tekmovanjih po koledarju AZS in v skladu z Razpisi tekmovanj.
K registraciji tujega atleta za atletsko društvo v Sloveniji mora podati pisno soglasje nacionalna
zveza države, iz katere prihaja atlet. Pisno soglasje nacionalne atletske zveze za registracijo tujega
državljana za atletsko društvo v Sloveniji mora biti časovno opredeljeno.
14. člen
Za tuje državljane, stare do 15 let in s stalnim prebivališčem v Sloveniji, se registracija opravi brez
pisnega soglasja njegove nacionalne zveze.
15. člen
Registracija tujega državljana se lahko opravi v času celega leta.
16. člen
Pri prestopih tujih državljanov iz enega atletskega društva v drugega na področju Slovenije se
uporablja Pravilnik o prestopih atletov.
VI. UVELJAVLJANJE PRAVIC
17. člen
Atlet, kateremu je bil zavrnjen zahtevek za registracijo, pošlje pritožbo v osmih (8) dneh po izdanem
sklepu Upravnemu odboru AZS, če meni, da so bile prekršene določbe tega pravilnika. UO AZS
rešuje pritožbo na prvi redni seji. Sklep Upravnega odbora AZS je dokončen.

Pravilnik o registraciji atletov je sprejel na osnovi 27. člena Statuta AZS Upravni odbor AZS na svoji
32. seji dne, 14. novembra 2002.
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