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ZAPISNIK 19. KORESPONDENČNE SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS,
ki je potekala od 13. 06. 2016 od 15.30 ure do 14. 06. 2016 do 15.30 ure.
Glasovali so: Marjan Hribar, Matija Krnc, Jože Mlakar, Janez Pezelj, Miroslav
Tokič, Darijan Vizjak, Zdenko Švab, Borut Veren, Damijan Lazar,;
Niso glasovali: Gregor Zafoštnik, Blaž Brodnjak, Janez Zore, Jože Urh, Robert
Smodiš;

SKLEP ŠT. 1. - 19. KORESPONDENČNE SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS JE
BIL SPREJET Z DEVETIMI IN Z NOBENIM PROTI.

SKLEP št. 1:
4. Članstvo za klub v Sloveniji
68. člen
Članstvo za klub v Sloveniji ponuja možnost dodatne včlanitve
slovenskega igralca/ke, ki je že registriran za klub v tujini (ali bo
registriran v prihajajoči sezoni), da se včlani tudi za klub v Sloveniji.
Pod imenom tega kluba lahko nastopa izključno samo na domačih
posameznih tekmovanjih pod okriljem NTZS. Za včlanitev ali za
vsakoletno obnovitev članstva je potrebno plačati takso v višini 2 točk
(trenutno je to 10,80 evra).
Članstvo za klub v Sloveniji se izvede pod naslednjimi pogoji:
Članstvo se lahko izvede v času prestopnega roka v Sloveniji
(članstvo za nov klub), oziroma do časa podaljševanja registracij v
Sloveniji (praviloma do 31. 08. za obnovitev članstva v dosedanjem
klubu)
Izda se ga le za eno sezono in ga je potrebno obnoviti za vsako novo
sezono (pri tem dosedanji klub v katerem je imel-a igralec-ka tovrstno
članstvo ne more postavljati nobenih zahtev in pogojev)
Prošnji za članstvo mora igralec priložiti:
Pisno soglasje tujega kluba, za katerega je, oziroma bo, igralec
registriran v prihajajoči sezoni
Pisno soglasje domačega kluba, za katerega bo nastopal na domačih
posameznih turnirjih.
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SKLEP ŠT. 2. - 19. KORESPONDENČNE SEJE IZVRŠNEGA ODBORA NTZS JE
BIL SPREJET Z DEVETIMI GLASOVI IN Z NOBENIM PROTI.

SKLEP št. 2:
Prijave za nastopanje v SNTL za naslednjo tekmovalno sezono za ekipe,
ki so že nastopale v SNTL v pravkar končani tekmovalni sezoni in za
ekipe, ki se bodo na novo prijavile za nastopanje v SNTL ter kasnejše
morebitne pravočasne odjave ekip od nastopanja v SNTL v za to
določenem roku za odjavo,
potekajo preko spletne aplikacije NTZS
podobno kot npr. prijave na ostala tekmovanja – kot na ekipna kadetska
in mladinska. Rok za prijavo za nastopanje v SNTL začne okvirno teči
najkasneje 14 dni po zaključku vseh kvalifikacijskih tekem za
popolnitev SNTL in traja do vključno petega dne vsakoletnega
prestopnega roka (do vključno 19. 06, če se začne prestopni rok 15.
06.). Rok za kasnejšo morebitno še pravočasno odjavo že pravočasno
prijavljenih ekip od nastopanja v SNTL začne teči šesti dan prestopnega
roka in se konča pet dni pred zaključkom prestopnega roka (od 20. do
25. 06., če je prestopni rok od 15. do 30. 06.). Zoper ekipo, ki se od
nastopanja v SNTL odjavi po pretečenem roku za odjave se poda pisna
pobuda za uvedbo disciplinskega postopka pri Disciplinski komisiji
NTZS. Po pretečenem roku za odjave se lahko pravilno prijavljene ekipe
do konca prestopnega roka (od 26. do 30. 06., če je prestopni rok od 15.
do 30. 06.), preko ponovno odprte aplikacije za prijave za že prijavljene
ekipe, prijavijo na morebitna izpraznjena mesta v SNTL po vrstnem
redu, ki so ga dosegle po končanem rednem delu SNTL in po končanih
kvalifikacijskih dvobojih v skladu z 40., 42. in 43. členom Pravil igranja
v SNTL. Po preteku prestopnega roka se, do izvedbe žreba, morebitna še
izpraznjena mesta v SNTL zapolnjujejo, po dogovoru s komisarjem
SNTL in LO NTZS, prav tako v skladu z 40., 42. in 43. členom Pravil
igranja v SNTL.

V Ljubljani, 27. 06. 2016

Zapisal: Danijel Šarlah

