
 

TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE  

Partizanska 35, 2310 Slov. Bistrica  REGISTRACIJSKA ŠTEV . :     

 
REGISTRACIJA TEKMOVALCA ZA ŠOLSKO LETO  20   / 20  
 
 
1. Vlagam zahtevek za  registracijo (obkroži):          
  a.)  prva registracija,   

 b.)  podaljšanje registracije,   
 c.)  obnovitev registracije  (zaradi prekinitve registracije),    
 d.)  sprememba registracije ( menjava kluba )  
 e.)  registracija NOVINCA 
 

  
2.  Ime:   Priimek:  
  
3.  Datum rojstva:     Kraj rojstva:  
  
4.  Državljanstvo:   Spol:  M Ž 
  
5.  Poštna številka:    Pošta:  
  
6.  Kraj, ulica in hišna številka:   
  
7. Telefon doma:             GSM:           

  
8.  E-pošta:   
  
9. Šola, ki jo obiskuje:   
  
10. Enotna matična številka tekmovalca/-ke:                

                
11.  Številka izkaznice zdravstvenega zavarovanja:           

  
12. Ime twirling organizacije/kluba:   
 

Osebna izjava tekmovalca: S podpisom osebne izjave potrjujem, da sem seznanjen in sprejemam pravila Twirling Zveze 

Slovenije (v nadaljevanju TZS) - statut, registracijski,  disciplinski pravilnik in tekmovalni pravilnik  TZS,  ter da se strinjam 

s pravili anti-doping sistema WADA in Nacionalne antidopinške komisije, ter mednarodne twirling organizacije 

EFBT ter soglašam z nenapovedano anti-doping kontrolo po tekmovanju. S podpisom osebne izjave prostovoljno 

potrjujem, da soglašam z izključeno gmotno in negmotno odgovornostjo TZS in društva, kar pomeni zlasti: twirling 

organizacije, twirling  pedagogi in strokovno osebje (vaditelji, učitelji in  trenerji, koreografi/nje) v primeru fizičnih in 

psihičnih poškodb niso odgovorni za posredno in neposredno gmotno in negmotno škodo, ki bi jo člani utrpeli v času vadbe, 

priprav nanjo, tekmovanj, na nastopih in drugih prireditvah, povezanih z dejavnostjo TZS na območju Slovenije in tujine ter 

med prevozi na tekmovanja, nastope, seminarje, twirling delavnice ter druge prireditve, povezane z domačo in 

mednarodno dejavnostjo TZS. Strinjam se s takimi pogoji dela, vadbe in tekmovanja, ki ob dolžni osebni skrbnosti obsegajo 

zlasti veljavno osebno zdravstveno in nezgodno zavarovanje, aktivno osebno skrb in osebno varovanje pred vsemi 

poškodbami, obveščanje o dejanskem  zdravstvenem statusu, takojšnje opozorilo v primeru slabšega psihičnega ali 

fizičnega stanja in takojšnje opozorilo glede kakršnega koli drugega vzroka, ki bi lahko vplival na zmanjšano sposobnost 

vadbe.  

S podpisom osebne izjave dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov s tega  obrazca za vodenje evidenc in obdelavo 

podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podpisom osebne izjave dovoljujem uporabo fotografij 

video posnetkov posnetih na tekmovanjih, nastopih, ipd. za promocijske in marketinške namene društva in/ali TZS. 
 

    
Kraj in datum:    

   podpis tekmovalca ( v kolikor je polnoleten ) 
ime in priimek (z velikimi črkami) ter  

podpis trenerja društva 
 
 

 

 
 

  

  ime in priimek (z velikimi črkami) ter  
status zakonitega zastopnika pri mladoletnih 

tekmovalcih (oče, mati, rejnik…) 
   

   

                                        žig kluba (društva)   
podpis zakonitega zastopnika 

 
 

   
 

V obrazcu je beseda tekmovalec zapisana v moški slovnični obliki in se uporablja kot nevtralna za moške in ženske. 



 
 

PRAVILNIK 
O REGISTRACIJI TEKMOVALCA 

 
 

1. člen 

Tekmovalec, ki želi tekmovati, mora biti registriran v TZS. Če je tekmovalec mladoletna oseba, se mora 

podpisati zakoniti zastopnik (starši ali skrbnik). Podpiše se tudi odgovorna oseba kluba ali njegov pooblaščenec 

(obvezna priloga pooblastila ) in žigosa registracijski obrazec.  

2. člen 

Registracija velja od 1. julija do 30. junija za vsako tekoče leto. Plačilo prve registracije in obnovitev znašata 
50,00 €, podaljšanje registracije in registracija za NOVINCE pa znašata 30,00 €. 
 
 3. člen 
 
Tekmovalec mora do 15.6. vsakega tekočega leta po e-pošti na Zvezo poslati oz. predložiti izpolnjen obrazec za 
registracijo, ki jo mora poravnati do 30.6. tekočega leta.  

1. Podaljšanje registracije uveljavlja tekmovalec, ki se redno udeležuje tekmovanj. Podaljšanje 
registracije poravna v višini 30,00€. 

2. Obnovo  registracije uveljavlja tekmovalec, ki je prenehal z udeležbo na tekmovanjih in želi ponovno 
tekmovati (ali je prenehal s treningi in se ponovno vrnil v klub). Obnovo registracije  mora tekmovalec 
poravnati v višini 50,00 €. 

3. Prvo registracijo uveljavlja tisti tekmovalec, ki v klubu  trenira  že celo šolsko sezono ali dalj časa 
in se tekmovanja še ni udeležili. V kolikor se tekmovalec želi udeležiti tekmovanja v naslednji 
šolski sezoni se mora prav tako za prvo registracijo registrirati do 15.06. vsakega tekočega 
leta. Tekmovalec prvo registracijo poravna v višini 50,00 €. 
 

Vse registracije  pod točko 1., 2., in 3. ( podaljšanje, obnovo in prvo registracijo) morajo tekmovalci 
predložiti do 15.06. tekočega meseca v letu. 
 
Če tekmovalec na Zvezo ne pošlje oz. predloži registracijskega obrazca do 15.6. tekočega meseca v naslednji 
šolski sezoni, ne more tekmovati. 
 
Če tekmovalec do predpisanega roka priloži registracijski obrazec, vendar registracije ne poravna do 30.6. 
tekočega meseca, je njegova oddaja obrazca brezpredmetna, prav tako ne more tekmovati v naslednji šolski 
sezoni. 
 

4. člen 
 

NOVINEC – tekmovalec mora po e-pošti na TZS poslati registracijski obrazec do 30.1. tekočega meseca v 
letu,registracijo v višini 30,00 € pa poravnati do 15.2. tekočega meseca v letu. 

a.  NOVINCI so le tisti tekmovalci, ki se v klub vpišejo oz. začnejo prvič trenirati v  twirling 
      športu v novi šolski sezoni in se v isti šolski sezoni udeležijo tudi tekmovanja (finala DP). 
 

Ker je novinec – tekmovalec registriran le za polovico šolskega leta in ima možnost tekmovati le na finalu DP in 
SLO OPEN, je za novinca plačljiva registracija v višini 30,00 €. 
Registracija novinca prav tako velja do 30.6. tekočega meseca v letu. Če želi tekmovalec tekmovati v naslednji 
šolski sezoni, jo mora podaljšati v skladu s tem pravilnikom (3. člen, točka1.). 
 
 

5. člen 

Obrazec mora biti izpolnjen računalniško, čitljivo, s tiskanimi črkami in z vsemi zahtevanimi podatki, v 
nasprotnem primeru se šteje za brezpredmetnega.   
 
 
 
 
 



 
 
 

6. člen 

Zahtevek (skeniran registracijski obrazec) za podaljšanje, obnovo in prvo registracijo je potrebno poslati po e-
pošti na TZS do 15.6. tekočega meseca v leta,registracijo pa poravnati do 30.6. tekočega meseca v letu. Po 
preteku predpisanega roka za podaljšanje, obnovo in prvo registracijo ni dodatnih terminov; tekmovalec, ki 
registracije ni pravočasno uredil v naslednji šolski sezoni, ne more tekmovati.  

7. člen 

Neregistriran tekmovalec ne sme tekmovati oz. ne more biti vključen v tekmovalni sistem. Strokovni delavec oz. 
trener ali učitelj twirlinga sta odgovorna za prijavo tekmovalca na tekmovanje. Če strokovni delavec na 
tekmovanje prijavi neregistriranega tekmovalca in s tem zavestno krši pravila o tekmovanju, se zoper njega 
uvede postopek z odvzemom licence in prepovedjo poučevanja.  

8. člen 

Status športnika lahko uveljavljajo le tisti tekmovalci, ki so registrirani in se udeležujejo  tekmovanj.  

9. člen 

Tekmovalec po zakonu ni dolžan k registracijskemu obrazcu priložiti fotokopije osebnega dokumenta, vendar 
ima TZS pravico na tekmovanju zahtevati vpogled v osebni dokument tekmovalca zaradi preverjanja rojstnega 
podatka.                                                                             

10. člen 

Prestop tekmovalca iz ene v drugo twirling organizacijo je mogoč v mesecu avgustu v skladu z vsemi 
zahtevanimi predpisi o prestopu in poravnanim odškodninskim zahtevkom (z izjavo trenerja). Prestop med 
letom je mogoč le s soglasjem trenerja. Prestop ni mogoč v času, ko se tekmovalec že prijavi za tekmovanje na 
državno prvenstvo. 

11. člen 

Vsak tekmovalec je dolžan spoštovati Statut Zveze, tekmovalni pravilnik in ostale akte Zveze, v nasprotnem 
primeru do tekmovanja ni upravičen, pritožba pa ni mogoča. 

12. člen 

Tekmovalec, ki bo udeležen na mednarodnem tekmovanju v mesecu juliju, mora obvezno imeti podaljšano 
registracijo; v nasprotnem primeru njegova udeležba na mednarodnem tekmovanju ni možna.   

13. člen 

V primeru, da tekmovalec v juniju  do 15.06. tekočega meseca v letu ne podaljša , obnovi ali mu je prva 
registracija se lahko registrira še v mesecu septembru in  v mesecu oktobru tekočega meseca v letu le s  100% 
višjim plačilom registracije kot prva registracija.   

                                                                                             14. člen 

Ta pravilnik začne veljati od dneva sprejetja, 13. 5. 2019, pravilnik o registraciji, sprejet dne, 13. 3. 2016, pa 
preneha veljati. 

V pravilniku  je beseda tekmovalec zapisana v moški slovnični obliki in se uporablja kot nevtralna za moške in 
ženske. 

 

Izvršilni odbor TZS 

 



 


