PRAVILNIK ATLETSKEGA KLUBA POMURJE
S tem pravilnikom želi Atletski klub Pomurje (kasneje AK) postaviti temelj za optimalno delovanje AK
v okviru finančnih zmožnostih za skupne akcije AK, uspešno delovanje trenerjev AK, izbor
kategoriziranih atletov in atletinj, ki jim v okviru sprejetih stališč in razpoložljivih sredstev sofinancira
programe treninga in tekmovanj. Tako jim omogoča realizirati cilje, ki so istočasno osnovni
tekmovalni cilji kluba – uspešno nastopanje in predstavljanje kluba na državnih posamičnih, pokalnih
in ekipnih prvenstvih,kakor tudi na mednarodnih atletskih mitingih.

1.

člen

Članarina in vadnina atletov in atletinj AK Pomurje:
Član kluba je lahko vsak občan, državljan Republike Slovenije, ki priznava statut in plačuje članarino.
Pod enakimi pogoji je lahko član kluba tudi tuj državljan, če ima stalno ali začasno prebivališče v naši
državi. Članstvo v klubu je prostovoljno in na lastno odgovornost.
Letna članarina znaša 20€ in jo mora poravnat vsak atlet, da si zagotovi status v klubu za tekoče leto.
Z izpolnjeno pristopno izjavo in plačilom članarine se atlet strinja z pravilnikom AK in ga je dolžan
upoštevati. Za osebe mlajše od 18 let pristopno izjavo potrdi še eden od staršev/skrbnikov.
S poravnano članarino dobi atlet pravico do nastopanja za AK.
Če član AK prostovoljno izstopi iz kluba, zamenja klub ali je iz kluba izključen ni upravičen do vračila
članarine.
Vadnina znaša 20€ na mesec (11 mesecev letno). Atlet z plačano vadnino dobi pravico do treniranja
na vseh objektih AK, treniranja pod strokovnim vodstvom trenerjev AK in vseh ostalih pravic oz.
ugodnosti iz ostalih točk tega pravilnika.
Vadnina se plačuje vsak prvi petek v mesecu oz. najpozneje do 10. v tekočem mesecu.
V kolikor odloči UO AK se lahko vadnina poravna za več mesecev skupaj.
Atlet, ki ne poravna stroškov vadnine v določenem roku dobi opomin, v kolikor ne poravna še po
opominu je atlet suspendiran do poravnave vadnine. Atleta, ki ne poravna 3 (treh) mesečnih vadnin
se lahko na podlagi sklepa upravnega odbora tudi izključi iz AK.
V primeru, da sta člana AK dva atleta iz iste družine se drugemu atletu obračuna polovična vadnina
tj. 10€.
Atlet je lahko upravičen do neporavnane vadnine le, če tako določi upravni odbor AK. Atlet in trener
morata pred pričetkom nove sezone oddat vlogo in razlog (opravičilo) za opravičenje plačila vadnine
ali za zmanjšanje plačila vadnine, kar odobri upravni odbor AK.
Plačilo vadnine so oproščeni rangirani atleti in sicer:




rangirani pionirji (U14 in U16) so upravičeni plačila 25% letne vadnine (plačajo 75%)
rangirani mladinci (mlajši in starejši) so upravičeni plačila 50% letne vadnine (plačajo 50%)
rangirani člani (tudi U23) so upravičeni plačila letne vadnine v celoti.
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2.

člen

Pravilnik nastopa na tekmovanjih:
AK financira prevoz tekmovalcev in trenerjev AK (iz 6. čl. tega pravilnika: 55% letnega proračuna) na
državna prvenstva, kjer krije tudi štartnine tekmovalcev in morebitne stroške nastanitve (po
dogovoru in dovoljenju strokovnega odbora AK).
Število nastopajočih atletov podajo trenerji AK strokovnemu odboru AK najpozneje 3 dni pred
iztekom roka za prijavo na DP.
Strokovni odbor nato potrdi/ odobri nastope atletov in povezane stroške, ter jih tudi avtomatsko
prijavi na DP.
Atleti brez potrdila strokovnega odbora ne morejo tekmovat na DP.
Na vseh ostalih tekmovanjih tekmujejo atleti in atletinje na lastne stroške oz. koristijo določeno letno
vsoto namenjeno skupnim akcijam AK.
Atleti so lahko opravičeni do kritja stroškov prevozov (iz 6. čl. tega pravilnika: 55% letnega
proračuna), prenočišča in štartnin s strani AK na mitingih kateri so oz. bodo izbrani za lov na norme za
tekmovanja najvišjega ranga (EP, SP, OI) , vendar mora trener vsaj 3 dni prej obvestiti strokovni
odbor AK, kateri stroške odobri ali zavrne.
3.

člen

Pravilnik o udeležbi priprav atletov in atletinj AK Pomurje:
Atleti in trenerji AK koristijo določeno letno vsoto skupne akcije ( iz 6. čl. tega pravilnika: 55% letnega
proračuna) za priprave. Število atletov, trajanje in lokacijo priprav določi posamezen trener, kar
mora sporočit v vednost tudi strokovnemu odboru in upravnemu odboru AK, vsaj 7 dni pred
odhodom. Upravni odbor nato odobri višino kritja priprav atletov.
4.

člen

Kategorizacija in rangirani atleti AK Pomurje:
Spisek kategoriziranih atletov AK pridobi strokovni odbor najpozneje do 15. 1. tekočega leta
(aktualne objave na spletni strani OKS‐a)
Rangiranim atletom in atletinjam AK pripada:
‐ ugodnost pri plačilu letne vadnine ( 1. člen tega pravilnika)
‐ klubska trenirka
‐ zdravniški pregled za kategorizirane športnike
‐ plačilo priprav, nabava športne opreme, dodatne prehrane, masaže,itd. v višini, ki je namenjena
financiranju rangiranih atletov AK v določenem rangu (iz 6. čl. tega pravilnika: 20% letnega
proračuna ).
Kriterij za pridobitev določenega ranga atleta:
1. vrsta kategorizacije OKS‐a
2. vrednoten rezultat po Madžarskih tablicah
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Za uvrstitev v določeni rang morata biti izpolnjena oba kriterija. V kolikor ima atlet veljavno
kategorizacijo (1.pogoj) nima pa zadostnega števila točk po madžarskih tablicah mu pripada ½ vsote
določenega ranga. Atlet lahko preide v višji rang v kolikor si je pridobil kategorizacijo v višji kategoriji.
Za pridobitev ranga se upoštevajo se samo individualni nastopi oz dosežki atletov.
Tabela 1: prikaz uvrščanja kategoriziranih atletov v range na podlagi kategorizacije in rezultata
Kategorija/ rang
PIONIRJI (U14 + U16)
PIONIRKE (U14 + U16)

MLADINCI (ml. + st.)
MLADINKE (ml. + st.)

ČLANI (U23 + abs.)
ČLANICE (U23 + abs.)

RANG A
Mladinski raz. + 600 tč.
[100€]*
Mladinski raz. + 650 tč.
[100€]*

RANG B
Mladinski raz. + 650 tč.
[150€]*
Mladinski raz. + 700 tč.
[150€]*

Mladinski raz. +700 tč.
[200€]*
Mladinski raz. +750 tč.
[200€]*

Državni raz. + 800 tč. [250€]*

Državni razr.+ 850 tč.
[300€]*
Državni razr.+ 900 tč.
[300€]*

Drž./Persp. + 950 tč. [500€]*

Persp/medn.+ 1050 tč. [800€]*

Drž./Persp. + 980 tč. [500€]*

Persp/medn.+ 1080 tč. [800€]*

Državni raz. + 850 tč. [250€]*

RANG C
/
/

Perspektivni raz. + 900 tč.
[350€]*
Perspektivni raz. + 950 tč.
[350€]*

* višina vsote je okvirna in se prilagodi 20% letnega proračuna namenjenega rangiranim atletom!
Višina izplačane vsote posameznemu atletu je odvisna od ranga kategoriziranega športnika (glej
tabelo 1) in od višine letnega proračuna namenjenega kategoriziranim atletom (20% iz 6.čl. tega
pravilnika).
Strokovni svet lahko podeli status rangiranega atleta, atletinje tudi perspektivnemu atletu/atletinji
glede na rezultatski osnovi (osnovno merilo madžarske tablice).
Rangirani atleti morajo pred pričetkom nove sezone skupaj z trenerji podat poročilo o ciljih nove
sezone strokovnemu odboru AK.
Strokovni odbor AK, določi višino finančne pomoči za posameznega atleta in atletinjo, kateri imajo
pogoje za finančne pomoči iz naslova kategoriziranih atletov, najpozneje do 31.1., za tekoče leto.
Obveznosti rangiranih atletov:
promocija kluba na vseh tekmovanjih in medijih. Na uradih podelitvah je obvezno nošenje klubske
trenirke, dresa ali majice za vse atlete AK. V kolikor atleti ne upoštevajo pravilnika se jim na podlagi
kršenja klubskega pravilnika zmanjša vsota individualne kvote namenjene kategoriziranim
športnikom (iz 6. čl. tega pravilnika: 20% letnega proračuna ), kar določi UO AK.
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5.

člen

Financiranje trenerjev AK Pomurje:
Trenerji AK so deležni letne osnove namenjene trenerjem AK (iz 6. čl. tega pravilnika: 25% letnega
proračuna).
Parcialne deleže trenerjem določi upravni odbor AK na podlagi številčnosti in rangiranosti atletov.
Upravni odbor AK lahko spremeni višino % namenjenega trenerjem, vendar mora to storiti
najpozneje do 31.1. v tekočem letu.
6.

člen

Finančna shema letnih osnov v AK Pomurje:
Ponazarja razporeditev vseh finančni prihodkov za tekoče leto, kateri so namenjeni izključno
aktivnostim in delovanju AK.
‐ skupne akcije AK ( štartnine in prevozi državnih prvenstev, izvedba občnega zbora, prireditev naj
atlet, klubski miting, itd.) 55% letnega proračuna
‐trenerji AK (sem spadajo vsi trenerji AK: potni stroški za prevoz na trening, izobraževanje,
literatura, oprema ) 25% letnega proračuna
‐ rangirani atleti in atletinje (rangirani atleti AK: stroški za priprave, regeneracijo, terapije, dodatna
prehrana, oprema,…) 20% letnega proračuna

Upravni odbor mora sprejet sklep, kjer potrdi vse višine deležev za akcije AK v tekočem letu. To stori
najpozneje do 31. 1. v tekočem letu. Višine deležev se lahko iz leta v leto spreminjajo, glede na
finančne zmožnosti AK.

7.

člen

Določila tega pravilnika prično veljati z datumom sprejetja in se
dalje.

uporabljajo od 1. 1. 2017

David Horvat,
predsednik AK Pomurje
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