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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik Zveze za baseball in softball (v nadaljevanju: ZBSS)
velja za vse igralce in igralke v Republiki Sloveniji.
Ta pravilnik velja za panogi:
- baseball (z disciplino baseball),
- softball (z disciplinama fastpitch in slowpitch).
2. člen
Igralec izbira klub v katerem bo igral po lastnem preudarku.
II.REGISTRACIJA IGRALCEV
3. člen
Registracija igralca je vpis v osnovno evidenco o igralcih. To
evidenco vodi ZBSS.
Registracijo igralcev izvaja sekretar ZBSS po postopku, ki je
predviden v tem pravilniku.
Registracijo igralcev vloži klub. Sekretar ZBSS mora opraviti
registracijo v roku 8 dni.
Klub je dolžan poslati sekretarju ZBSS izpolnjen seznam igralcev
do datuma določenega v razpisu za tekmovanja tekočega leta.
4. člen
Igralci, ki tekmujejo v tekmovanjih, ki jih organizira ZBSS
morajo imeti ustrezno tekmovalno licenco.
Igralec se licencira za klub in ekipo, za obdobje od datuma
potrditve do konca tekmovalne sezone.
Tekmovalna sezona traja od marca do konca novembra v tekočem
letu.

III. PRVA REGISTRACIJA
5. člen
Prijavo za prvo registracijo je potrebno predložiti na obrazcu
“Pristopna izjava” (priloga 1).
Prijavi je potrebno predložiti kopijo osebnega dokumenta.
Pristojni organ opravi pred vpisom igralca v osnovno evidenco
tudi kontrolo rojstnih podatkov na podlagi ene izmed javnih
listin.
6. člen
Pristojni organ da pri prvi registraciji igralcu matično
številko, ki se kasneje ne sme spreminjati in spremlja igralca
ves čas njegovega aktivnega igranja.
Matična številka se napiše na vse nadaljnje dokumente igralca.
7. člen
Podatki o športnikih, ki tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu
ZBSS (po navodilih ministrstva Republike Slovenije pristojnega
za šport), morajo vsebovati: priimek in ime, spol, naslov,
rojstni datum, športno društvo, šola/ustanova, razred,
reprezentanca, način dela, ure/teden, ure/leto, panoga, stopnja
tekmovanja in najboljši rezultat.
IV. PRAVICA NASTOPA
8. člen
Pravica nastopa na tekmovanjih ZBSS je pravica posameznega
igralca, da nastopa za ekipo kluba, za katerega je registriran.
Za pridobitev pravice do nastopa za ekipo v tekoči sezoni, mora
igralec izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima izpolnjene vse obveznosti do ZBSS,
- ima izpolnjene vse obveznosti do trenutnega kluba,

- če je v pretekli sezoni igral za drug klub, katerega član je
bil, ima izpolnjene vse obveznosti do tega kluba,
- je registriran za klub, ki je v tekmovanje prijavil ekipo ali
pa je v ta klub posojen skladno s tem pravilnikom,
- v tekoči sezoni še ni igral za drugo ekipo na tekmovanjih pod
okriljem ZBSS v isti panogi in isti kategoriji,
- če igra v tekoči sezoni v kakšnem drugem državnem prvenstvu
države članice WBSC priloži soglasje tujega kluba za igranje.
8.a člen
Igralec se licencira za klub in ekipo, za obdobje od datuma
potrditve registracije do konca tekmovalne sezone.
Za kategorijo baseball člani se izdajata dve licenci:
- licenca A, ki velja za tekmovanje v vseh tekmovanjih ZBSS,
- licenca B, ki velja za tekmovanja ZBSS v jesenskem delu.
Tekmovalec z licenco A lahko pridobi licenco B za drug klub s
posojo ali prestopom.
IO ZBSS lahko za potrebe razvoja in lažje izvedbe tekmovanj s
sklepom sprejme druge začasne licence.
Pravico nastopa igralec pridobi takrat, ko sekretar ZBSS na
podlagi predloženega seznama igralcev posamezne ekipe, potrdi
tekmovalno listo in jo javno objavi v biltenu ZBSS.
Če igralec pravico nastopa dobi zaradi napake ali navedbe
napačnih podatkov, igralec pravico nastopa lahko izgubi s
sklepom Izvršnega odbora (v nadaljevanju: IO) ZBSS. Izguba
pravice učinkuje od izdaje sklepa.
9. člen
Klub lahko predloži seznam za več ekip v isti starostni
kategoriji, vendar posamezni igralec lahko nastopa le za eno
ekipo znotraj te kategorije.
Število prijavljenih igralcev v posamezni ekipi ni omejeno.
Obrazec za prijavo ekip predpiše IO ZBSS.

10. člen
Klub je dolžan predložiti seznam posamezne ekipe na obrazcu in
do roka, ki ju predpiše IO ZBSS.
Ravno tako je dolžan predložiti spisek funkcionarjev na katerem
je spisek vodij ekip in trenerjev, ki niso registrirani kot
igralci.
Pri dodatnih prijavah med sezono, sekretar ZBSS tekmovalne liste
ekip le dopolnjuje. Vsako spremembo mora ZBSS objaviti v biltenu
v 8 dneh po nastanku spremembe, oz. najkasneje 3 dni pred prvim
nastopom novega igralca/ev.
V. PRESTOPI IGRALCEV IZ KLUBA V KLUB
11. člen
Zahtevek za prestop iz kluba v klub vloži igralec ali njegov
zakoniti zastopnik na ZBSS.
Zahtevku mora biti predložena naslednja dokumentacija:
A) izpolnjen obrazec (priloga 2), le-tega podpišeta klub v
katerega igralec vstopa ter igralec; za mladoletne igralce pa
poleg tega še eden od staršev ali skrbnikov,
B) potrdilo o plačilu administrativne prestopne takse.
Igralec, ki hkrati podpiše več kot en zahtevek za prestop, je
disciplinsko odgovoren.
Sekretar ZBSS mora obvestiti matični klub v roku 3 dni po
prejemu vloge za prestop.
12. člen
Prestopi iz kluba v klub so možni celo leto.
13. člen
Če je zahtevek za prestop nepopoln, določi sekretar ZBSS
vlagatelju rok 8 dni, v katerem naj ga dopolni.

Če vlagatelj tega ne stori, se zahtevek s sklepom zavrže in o
tem obvesti vlagatelja. Zoper ta sklep ni pritožbe.
14. člen
Sekretar ZBSS mora pri popolnih zahtevkih opraviti registracijo
v roku 8 delovnih dni.
15. člen
Prost igralec
Če klub, pri katerem je igralec registriran, v sezoni ne prijavi
ekipe v disciplini, v kateri je igralec registriran in v
starostni kategoriji, kjer igralec lahko igra, ima igralec
pravico, da si za sezono najde drug klub, pri katerem bo igral
kot posojen igralec, razen če s pogodbo med igralcem in klubom
ni dogovorjeno drugače.
VI. IGRANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI
16. člen
Tuj igralec je tisti, ki v času vložitve zahteve za pravico
nastopa na tekmovanjih ZBSS nima državljanstva ene od članic
Evropske unije.
17. člen
Tuji igralci se registrirajo v ZBSS skladno s 5. členom, tudi če
ne gre za prvo registracijo igralca.
17.a člen
Število tujcev v ekipi ni omejeno.
VII. POSOJA IGRALCEV
18. člen
Klub lahko za največ eno tekmovalno sezono posodi igralca, brez

pravice nastopa za matični klub v izbrani disciplini in
starostni kategoriji. Po preteku tekmovalne sezone je igralec
avtomatično član kluba, ki ga je posodil.
V eni sezoni je lahko igralec posojen drugemu klubu le enkrat.
Ko je igralec enkrat posojen, lahko v izbrani disciplini v tej
sezoni do konca igra le za klub, kateremu je bil posojen in
naknadni prestopi, vračila ali posoje niso več možne.
Izjema so imetniki B licence.
19. člen
Za posojo igralca je potrebno izpolniti obrazec (priloga 3), ki
se ga poda sekretarju ZBSS.
Nepopolno izpolnjen obrazec se zavrže. Sekretar ZBSS je dolžan o
neuspšnosti vloge obvestiti vlagatelja v roku 8 dni.
VIII. IGRANJE SLOVENSKIH IGRALCEV V TUJINI
20. člen
Igranje članov ZBSS v tujini ni omejeno.
IX. FINANČNA DOLOČILA
21. člen
Za prestop je igralec dolžan plačati ZBSS administrativno
prestopno takso v vrednosti 25 točk.
Taksa mora biti plačana ob vložitvi zahtevka za prestop. Če se
prestop ne izpelje, se taksa povrne.
22. člen
Posoja igralca je opravičena plačila administrativne takse.
23. člen

Klub je za potrditev tekmovalnih list igralcev in funkcionarjev
dolžan plačati takso za vsakega igralca in funkcionarja na
listi:
A) za člane (licenca A), članice in funkcionarje v vrednosti 5
točk,
B) za člane (licenca B) v vrednosti 10 točk,
C) mlajši člani in članice (U23), mladinci in mladinke (U18) v
vrednosti 2 točk,
D) za kadete in kadetinje (U15) v vrednosti 1 točke.
Če klub prijavi posameznega igralca v več starostnih
kategorijah, je dolžan plačati registracijo za najvišjo
kategorijo, kjer igralca prijavlja.
V primeru naknadne registracije igralca, se izda nova tekmovalna
listina, pri kateri se plača taksa samo za igralce, ki so bili
naknadno registrirani.
24. člen
Potrjene tekmovalne liste igralcev in funkcionarjev sekretar
ZBSS izda, ko klub poravna vse finančne obveznosti do ZBSS, ki
so povezane z registracijo igralcev, funkcionarjev in kluba.
Brez potrjene tekmovalne listine, klub ne more tekmovati na
tekmovanjih pod okriljem ZBSS.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Registracijski pravilnik je veljaven do sprejema novega
pravilnika.
26. člen
Ta pravilnik velja za vse postopke, ki so se začeli po
uveljavitvi Zakona o športu (ZŠpo-1) in do sprejema tega
pravilnika še niso zaključeni.

27. člen
Tolmačenje tega pravilnika daje IO ZBSS.
28. člen
V vseh drugih primerih, ki s tem pravilnikom niso predvideni,
odloča IO ZBSS v duhu športne morale in pravičnosti.
29. člen
Ta pravilnik je sprejel IO ZBSS na svoji seji dne _______ in
prične veljati takoj.
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