REGISTRACIJSKI PRAVILNIK ŠZS

1. Registracija klubov in članstva
1. člen
Osnovne šahovske organizacije in posamezniki postanejo polnopravni člani Šahovske
zveze Slovenije (v nadaljevanju ŠZS) z registracijo pri ŠZS. Osnovne šahovske
organizacije so društva in klubi (v nadaljevanju: klubi).
Z registracijo kluba postanejo člani kluba tudi člani ŠZS. Kolikor je za udeležbo člana
kluba na tekmovanju, ki ga organizira ŠZS ali za nastop v njenem imenu oziroma kot
predstavnika Republike Slovenije potrebna posebna registracija člana kluba (v
nadaljevanju posameznik), se ta izvaja po tem pravilniku.
2. člen
Vsa registracijska opravila na 1. stopnji opravlja Registracijska komisija, na 2. stopnji pa
Upravni odbor Šahovske zveze Slovenije.
3. člen
Posameznik se lahko po svoji izbiri in v skladu s tem pravilnikom registrira za katerikoli
klub v Sloveniji.
4. člen
Posameznika se registrira, če je državljan Republike Slovenije in ga FIDE na rating listi
ne vodi pod drugo državo. Kot državljan Republike Slovenije se po tem pravilniku šteje
tudi posameznika, ki sicer ni državljan Republike Slovenije, vendar ga FIDE na rating listi
vodi pod Slovenijo.
5. člen
Klub lahko za vsako leto posebej registrira za tekoče leto enega ali več šahistov in
šahistk tujih državljanov.
Pravico nastopa na državnem ekipnem prvenstvu imajo v vsakem kolu katerikoli tuji
tekmovalec iz osnovne liste tekmovalcev kluba, ob pogoju, da za ekipo v vsakem kolu
nastopi več kot 50% domačih igralcev, državljanov Republike Slovenije.
Če ekipo sestavljata dva igralca, se šteje, da je pogoj iz prejšnjega odstavka izpolnjen, če
je en igralec državljan Republike Slovenije.
6. člen
Vsak šahist je lahko član samo enega kluba v Sloveniji, razen slepih šahistov, ki so lahko
tudi člani kluba organizacije slepih in članov delovnih ali šolskih sekcij. Takšni šahisti ne
morejo v istem koledarskem letu nastopati v istem tekmovanju za oba kluba.
7. člen
Šahist, ki prej še ni bil registriran v nobenem klubu, se prijavi pri klubu, pri katerem se želi
včlaniti. Prijava mora vsebovati ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov
prebivališča, državljanstvo, datum pristopa v klub, elektronski naslov – za mladoletno

osebo elektronski naslov staršev, naziv kluba v katerega pristopa in izjavo, da še ni
član nobenega kluba. Prijavo mora potrditi klub s podpisom, pečatom in datumom
sprejema v klub. Za mladoletne osebe mora biti podpisan tudi eden od staršev ali
skrbnikov, da se strinja s prijavo.
8. člen
Tekmovalna licenca dokazuje, da je tekmovalec registriran in ima plačano članarino za
tekoče leto. Predlagatelj za izdajo licence je klub tekmovalca, praviloma istočasno z letno
registracijo članstva pri ŠZS. Tekmovalna licenca je obvezna za turnirje, ki se
kategorizirajo pri OKS, na ligaških tekmovanjih na ravni ŠZS in pokalu ŠZS. Na podlagi
izdane licence mora predlagatelj plačati takso za registracijo, ki dokazuje, da ima igralec
plačano članarino za tekoče leto. Višino takse določi Upravni odbor ŠZS. Licenca je
veljavna od dneva izdaje do 31. decembra.
9. člen
Na tekmovanjih, ki jih organizira ŠZS, lahko nastopajo le šahisti, ki so člani tistih klubov,
ki imajo veljavno registracijo za tekoče leto. Na posameznih tekmovanjih igralcev do 16
let lahko nastopijo šahisti, ki niso registrirani, morajo pa biti državljani Slovenije, na
državnih prvenstvih lahko nastopajo le registrirani igralci. Samo registrirani šahisti, razen
šahistov do 16 let, lahko osvajajo kategorije (po pravilniku o kategorizaciji) in
predstavljajo svoj klub, regijo ali državo.
10. člen
Za sprejem v članstvo pri ŠZS morajo klubi ŠZS predložiti naslednje dokumente, oziroma
izpolniti naslednje pogoje:
a prošnjo za sprejem v članstvo z navedbo imena kluba in naslova,
b prepis ali izvleček iz zapisnika ustanovnega občnega zbora,
c seznam članov organov kluba, naslov predsednika in prejemnika pošte,
d izpolnitev finančnih obveznosti do ŠZS
11. člen
Klubi obnovijo registracijo od 1. januarja do 31. januarja za tekoče leto. Če klub do
vključno 31. januarja ne obnovi registracije, klubu in njegovim članom avtomatično
preneha članstvo v ŠZS. V tekočem letu takšen klub nima pravice nastopati na
prvenstvenih moštvenih tekmovanjih, člani pa ne na posameznih prvenstvenih
tekmovanjih.
Člani takšnega kluba se lahko v tekočem letu brez izpisnice registrirajo z vsemi pravicami
za katerikoli drug registriran klub.
12. člen
Novoustanovljeni klubi in njihovi člani, ki se prvič včlanjujejo v ŠZS, se lahko registrirajo v
toku celega leta. Za novoustanovljene klube lahko takoj nastopajo naslednji člani:
a. ki se prvič včlanijo v klub,
b. klubov, ki so prenehali z delovanjem,
c. klubov, ki niso obnovili registracije za tekoče leto ali za več zaporednih let.
Novoustanovljeni klub lahko nastopi v najnižji šahovski ligi vkolikor se registrira pri ŠZS
vsaj 30 dni pred pričetkom lige.

13. člen
Registracijo in obnovo registracije opravi Registracijska komisija ŠZS (v nadaljnjem
besedilu: RK ŠZS). Ob registraciji in obnovi registracije članov mora klub predložiti:
a. spremembe članstva,
b. seznam članov, ki se prvič včlanjujejo v klub s pristopnico,
c. seznam članov, ki prehajajo iz drugih klubov z izpisnico iz prejšnjega kluba in
pristopnico.
ŠZS registrira vse prijavljene igralce kluba.
14. člen
Ob združitvi dveh (ali več) klubov postanejo člani prejšnjih klubov člani novega
(združenega) kluba in pridobijo pravico igranja, kot so jo imeli v prejšnjem klubu.
Združitev je pravno veljavna, če je odločitev potrdil skupni občni zbor obeh (vseh) klubov.
2. Sprememba kluba - izpisnica
15. člen
Igralec, ki zahteva izpisnico, mora pri svojem klubu priporočeno vložiti pisni zahtevek,
kopijo tega pa priporočeno poslati na RK ŠZS. V 15 dneh od dneva, ko je igralec vložil
pisni zahtevek, mora klub izdati izpisnico, razen če izda pisni sklep o zavrnitvi zahtevka.
Zavrnitev zahtevka za izpisnico mora biti obrazložena na podlagi ustreznega člena (17.,
18.) in mora navesti možnost pritožbe po 19. členu pravilnika, sicer je zavrnitev
neveljavna. Vse pritožbe je treba pošiljati obvezno priporočeno na točne naslove klubov
(prejemnik pošte) in šahistov.
16. člen
Izpisnica mora vsebovati:
a. ime kluba, ki izdaja izpisnico ter datum njene izdaje,
b. ime in priimek igralca, ki izstopa,
c. navedbo kategorije,
d. podatek o nastopanju igralca na moštvenih prvenstvenih tekmovanjih v tekočem letu.
Izpisnica je izdelana v treh izvodih, od katerih prejme enega prosilec, drugega RK ŠZS,
tretji pa ostane klubu.
17. člen
Klub lahko svojemu članu zavrne izdajo izpisnice samo v primeru, če ima do kluba
neporavnane finančno-materialne ali druge obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe.
18. člen
Klub ne sme izdati izpisnice v naslednjih primerih:
a.
če je član v disciplinski preiskavi kluba ali ŠZS, če je suspendiran ali ima časovno
prepoved igranja,
b. v času udeležbe na prvenstvu ali uradnem moštvenem ali posameznem tekmovanju.
Če klub ne upošteva točk a) in b) in svojemu članu vseeno izda izpisnico, prevzame s
tem disciplinsko odgovornost, RK ŠZS pa izpisnico razveljavi.

19. člen
Če prejme šahist v predvidenem roku sklep o zavrnitvi izdaje izpisnice, se zoper tak
sklep lahko pritoži v roku 15 dni na RK ŠZS, ki preveri pravilnost sklepa in v 10 dneh
sprejme nov sklep, na katerega se lahko stranka v sporu pritoži na Upravni odbor, čigar
odločba je dokončna.
Tudi sklepi Registracijske komisije morajo vedno temeljiti na določenem členu in
vsebovati pravni pouk o možnosti pritožbe v roku 15 dni, s priporočeno pošto na točne
naslove klubov in šahistov.
3. Pravica nastopanja na tekmovanjih
20. člen
Člani, ki se prvič včlanijo v klub, si s tem od dneva registracije pridobijo pravico igranja
na vseh posameznih in moštvenih tekmovanjih doma in v tujini v skladu z 8. členom
tega pravilnika.
Novi član lahko nastopi na posameznih in moštvenih državnih prvenstvih, če se registrira
pri ŠZS vsaj 5 dni pred začetkom meseca, v katerem se zaključijo prijave na tekmovanje.
21. člen
Članom, ki jim je registracija obnovljena v času od 1.1. do 31.1. tekočega leta, se
podaljša pravica igranja na vseh tekmovanjih doma in v tujini.
22. člen
Člani se lahko izpišejo iz kluba in registrirajo za nov klub (sprememba registracije) v teku
celega leta.
Če člani spremenijo registracijo v času od 1.1. do vključno 31.1. tekočega leta, lahko
takoj nastopijo za novi klub na vseh posameznih in moštvenih tekmovanjih pod pogojem,
da v tem času niso nastopali za prejšnji klub na moštvenih prvenstvenih tekmovanjih. Če
pa so v času od 1.1. do 31.1. nastopali za prejšnji klub, v tekočem letu za novi klub ne
morejo nastopati na moštvenih prvenstvenih tekmovanjih, lahko pa nastopajo na
posameznih prvenstvih in drugih moštvenih tekmovanjih.
Če člani spremenijo registracijo po 31.1., ne morejo nastopati za novi klub na moštvenih
prvenstvenih tekmovanjih.
23. člen
Člani klubov, ki so podali izstopno izjavo v času od 1.1. do 31.1., se lahko registrirajo
za katerikoli drug klub v teku celega koledarskega leta. Takšni člani imajo pravico
nastopanja za novi klub v skladu z 8. členom in z drugim odstavkom 20. Člena.
24. člen
Moštvena prvenstvena tekmovanja so vse lige v ciklusu moštvenega državnega
prvenstva Slovenije in pokalno prvenstvo Slovenije.
25. člen
Če se ugotovi, da je bila zaradi netočnih podatkov, ki jih je klub ali igralec, registracija
opravljena nepravilno, se ta registracija razveljavi, krivci pa prevzamejo disciplinsko

odgovornost. Glede verifikacije rezultata igralca, ki je nepravilno registriran, se ravna po
splošnem pravilniku moštvenih tekmovanj.
26. člen
V ciklusu ekipnega državnega prvenstva lahko za isti klub tekmuje več ekip na različnih
nivojih, s tem da v zaprti ligi z bergerjevim sistemom ne sme nastopiti več ekip iz istega
kluba (razen na najnižjem nivoju), v odprti ligi s švicarskim sistemom pa lahko nastopi
več ekip iz istega kluba, s tem da igrajo med sabo v 1. kolu.

4. Tarifni del
27. člen
Registracija igralcev: registracija igralcev se zaračuna po ceniku, ki ga vsako leto
sprejme Upravni odbor ŠZS.
Registracija tujcev: Klub lahko registrira neomejeno število tujcev, pri čemer se
za njihov nastop upošteva ta pravilnik in tekmovalni pravilniki ŠZS. Registracijo je
potrebno opraviti vsako leto oz. v skladu z drugim z drugim odstavkom 20. člena.
Registracija tujca se vsako leto zaračuna po ceniku, katerega vsako leto sprejme
Upravni odbor ŠZS.
5. Prehodne določbe
28. člen
ŠZS dalje vodi evidenco vseh klubov in članov, registriranih po tem pravilniku. Dopolnitve
in spremembe Registracijskega pravilnika je sprejel Občni zbor ŠZS dne 6.4.2013 ter
začnejo veljati z letom 2014.
29. člen
ŠZS vodi evidenco vseh klubov in članov, registriranih po tem pravilniku.
30. člen
Registracijski pravilnik ŠZS je bil sprejet na 17. konferenci ŠZS 1991 in dopolnjen na 18.
konferenci 1993, 19. konferenci 1994, 20. konferenci 1995, 21. konferenci 1996, 22.
konferenci 1997, 23. občnem zboru 1998, 24. občnem zboru 1999, 25. občnem zboru
2000, 29. občnem zboru 2004, 30. občnem zboru 2005, 31. občnem zboru 2006, 37.
občnem zboru 2012, 38. občnem zboru, 43. občnem zboru ŠZS in na redni seji
Upravnega odbora dne 9.9.2019.

