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Na podlagi 60. člena Statuta Rokoborske zveze Slovenije je Skupščina na svoji
redni letni seji dne 9.12.2017 sprejela

PRAVILNIK O DELU TRENERSKE KOMISIJE ROKOBORSKE ZVEZE
SLOVENIJE (RZS)

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem pravilnikom se ureja delo trenerske komisije, način izbora reprezentantov,
njihove pravice in dolžnosti ter naloge sveta trenerjev.
2. člen
Trenerska komisija predstavlja stalno delovno telo, ki skozi svoje delovanje skrbi za:





Izobraževanje trenerjev
Vodenje reprezentanc
Izvrševanje nalog na osnovi sklepov izvršilnega odbora
Sodelovanje trenerjev
3. člen

Svoje naloge trenerska komisija (v nadaljevanju TK) opravlja skozi aktivnosti vezane
na administrativno delo:
 vodi evidence o trenerjih in njihovih aktivnosti, ter članih reprezentanc in njihovih
aktivnostih,
 pripravlja in predlaga tekmovalni koledar in programe reprezentanc,
 sestavlja poročila o delu po letni realizaciji.
Operativno pa:
 izvaja dela na pripravi in izvedbi seminarjev, ter izobraževanj za trenerje,
 določa kandidate posameznih reprezentanc in izvaja sprejete programe
reprezentanc.
4. člen
Trenerska komisija je sestavljena iz naslednjih članov:
 Predsednik
 Selektor reprezentance
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 Pomočnik selektorja
5. člen
Delovanje TK je vezano na državno reprezentanco. Državno reprezentanco
sestavljajo izbrani tekmovalci in člani TK (selektor reprezentance, pomočnik
selektorja). Na osnovi potreb za določene aktivnosti reprezentance lahko izvršilni
odbor ( v nadaljevanju IO ) razširi sestavo TK za določeno obdobje.
6. člen
IO potrjuje sestavo reprezentance in delegacij na posameznih turnirjih in prvenstvih
na osnovi mnenja in predlogov TK.
7. člen
Delo trenerske komisije je javno. O sestankih trenerske komisije se vodi
zapisnik.Komisija o svojem delu redno poroča IO RZS.
II. KLUBI

8. člen
Klubi, katerih tekmovalci so člani reprezentance, so dolžni svojim tekmovalcem
omogočiti sodelovanje pri vseh reprezentančnih obveznostih, kar vključuje priprave in
nastope na turnirjih in prvenstvih ter omogočanje maksimalnih pogojev za delo v
klubu na osnovi priporočil selektorja in pomočnika trenerja.
9. člen
Sodelovanje na vseh aktivnostih reprezentance je obvezujoče za vse člane
reprezentance. Sodelovanje se lahko odpove izključno iz opravičljivih razlogov.
10. člen
Nesodelovanje in odpoved sodelovanja reprezentanta brez razloga, se sankcionira s
prepovedjo sodelovanja in uvedbo disciplinskega postopka pri disciplinski komisiji ( v
nadaljnjem DK) .
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III. IZBOR REPREZENTANTOV

11. člen
Tekmovalec mora za uvrstitev v izbrano reprezentančno vrsto (selekcijo) izpolnjevati
naslednje pogoje:






da je državljan Republike Slovenije,
da je član RZS,
da je fizično in psihično zdrav,
da je osebnostno urejen in izpolnjuje norme dostojnega obnašanja in fair-playa,
medalja iz državnega prvenstva ali povabilo reprezentančnega trenerja na osnovi
doseženega vidnejšega rezultata na mednarodni tekmi, ki je na tekmovalnem
koledarju RZS,
 vsaj 80% udeležbe na reprezentančnih aktivnostih zveze.
IV. REPREZENTANTI

12. člen
Reprezentanti so tekmovalci posameznih klubov, ki zastopajo državo Slovenijo.
13. člen
Reprezentanti morajo izvrševati vse naloge , ki jih določi selektor reprezentance in
glavni trener.
14. člen
Za delo in uspehe se reprezentantom na osnovi predloga TK in sklepa IO lahko
podeli nagrada ali priznanje.
15. člen
V primeru, da določen kandidat ne izpolni v celoti kriterijev, vendar je glede na
trenutno pripravljenost (tehnično – taktično in psihofizično) po oceni trenerske
komisije kljub temu primeren kandidat za reprezentanco, ga lahko trenerska komisija
uvrsti na spisek reprezentantov.
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V. PRAVICE IN DOLŢNOSTI REPREZENTANTOV

16. člen
Vsak reprezentant ima pravico in dolžnost udeleževati se reprezentančnih priprav in
nastopiti na mednarodnih tekmovanjih kamor je vabljena reprezentanca RZS. RZS
reprezentantom nastope finančno in organizacijsko omogoča v okviru danih
zmožnosti. Kandidat postane član državne reprezentance Slovenije s podpisom
posebne izjave, s katero se zaveže, da bo vestno in častno izpolnjeval vlogo
državnega reprezentanta RZS. Status reprezentanta je odvisen od kvalitete samih
tekmovalcev in njihovega vedenja ter izpolnjevanja reprezentančnih obveznosti.
17. člen
Reprezentanti imajo pravice:





do optimalnih pogojev razvoja svojih potencialov
do povračila stroškov skladno s pravili in zmožnostmi zveze,
do nagrad za dosežene rezultate skladno s pravili in zmožnostmi zveze
dajati utemeljene pripombe in predloge k delu trenerjev in TK.
18. člen

Dolžnosti reprezentantov so:







da na mednarodnih tekmovanjih tekmuje po svojih najboljših močeh,
da pred, med in po borbi posluša navodila in napotke trenerja,
da na uradnih mednarodnih tekmah nosi reprezentančno trenerko z grbom,
da sodeluje na tiskovnih konferencah in predstavitvah reprezentantov,
da je kolegialen in se konstruktivno obnaša do drugih reprezentantov,
da se vede športno in skrbi za ugled slovenskega rokoborskega športa.
19. člen

Izbrani reprezentant lahko odpove nastop ali sodelovanje samo iz opravičljivih
razlogov kot so:





bolezen ali poškodba ( obvezno prinese zdravniško potrdilo)
smrt najbližjih sorodnikov,
neodložljiva delovna ali študijska obveznost,
finančne težave reprezentanta ali njegovega matičnega kluba, ki bi ga finančno
podprl.
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20. člen
Odpoved nastopanja ali sodelovanja mora izbrani kandidat pravočasno pisno
opravičiti. Opravičila sprejema trenerska komisija, ki lahko razloge odpovedi po
potrebi tudi preveri in zahteva dodatna dokazila. Podrobneje se odnosi med
reprezentanti in RZS lahko opredelijo v medsebojnih pogodbah.
21. člen
Vsaka neopravičena odsotnost, malomaren odnos do treningov, nastopov za
državno reprezentanco RZS, nešportno obnašanje ali drugačno vedenje, ki krni
ugled športa ali Republike Slovenije, se šteje za hujšo kršitev disciplinske
odgovornosti. Disciplinski postopek se zoper kršitelja uvede pri Disciplinski komisiji
RZS na predlog trenerja ali predsednika trenerske komisije RZS. Trenerska komisija
lahko reprezentanta v času trajanja disciplinskega postopka suspendira iz nadaljnjih
reprezentančnih aktivnosti, oziroma mu začasno odvzame status reprezentanta
22. člen
Vsi člani RZS, tako fizične osebe (posamezniki reprezentanti, tekmovalci in njihovi
trenerji)kot pravne osebe (društva, združenja, klubi) so dolžni spoštovati določila in
pogoje po tem pravilniku. Pogoji po tem pravilniku so obvezujoči za vse člane RZS.
VI. ŠPORTNA OPREMA REPREZENTANC

23. člen
RZS mora na osnovi zmožnosti zveze, zagotoviti vsem članom reprezentanc za
posamezne nastope športno opremo, reprezentančne trenirke in dodatno opremo v
kolikor obstaja.
VII. PREDSEDNIK TRENERSKE KOMISIJE

24. člen
Predsednik trenerske komisije je strokovno usposobljena oseba , ki vodi delo TK in je
član IO.
25. člen
Predsednika trenerske komisije potrdi Skupščina RZS na osnovi predloga TK.
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26. člen
Naloge in obveznosti predsednika TK:











vodi in usmerja delo komisije
skrbi za izdelavo programa dela komisije
skrbi za uresničevanje programa dela
sklicuje in vodi seje trenerske komisije
sklicuje in vodi seje sveta trenerjev
načrtuje, vodi in spremlja nastope reprezentanc
spremlja razvoj rokoborbe po svetu in skrbi za pretok znanj v RZS
skrbi za sodelovanje s sodniško komisijo
poroča o delu trenerske komisije IO RZS
opravlja druga potrebna dela
VIII.SELEKTOR REPREZENTANC

27. člen
Selektor reprezentanc je strokovno usposobljena oseba , ki vodi delo reprezentanc .
28. člen
Selektorja reprezentanc potrdi Skupščina RZS na osnovi predloga TK.
29. člen
Za selektorja reprezentanc je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 Najmanj 10 let dela v rokoborskem športu
 Znanje vsaj enega tujega jezika
 Pripravljenost na timsko delo
30. člen
Selektor reprezentanc se imenuje vsaka štiri leta vezano na olimpijski ciklus. Selektor
je lahko izbran in potrjen večkrat brez omejitev.
31. člen
Če selektor reprezentanc odstopi ali mu delovanje preneha iz katerega drugega
razloga IO na osnovi predloga TK določi vršilca dolžnosti do naslednjih volitev
(olimpijski ciklus).
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32. člen
Naloge in obveznosti selektorja reprezentanc :









Selektor vrši izbiro kandidatov za reprezentance
Izdeluje plan in program dela reprezentanc
Daje naloge trenerju reprezentance za posamezne akcije
Daje naloge trenerjem klubov , ki imajo svoje tekmovalce v reprezentancah
Spremlja delo reprezentantov in delo drugih nacionalnih selekcija
Predlaga tekmovalni koledar RZS
Organizira seminarje in sodeluje pri izobraževanju trenerjev
Po zaključku koledarskega leta izdela poročilo o delu TK
33. člen

Za opravljeno strokovno delo se selektorju reprezentanc lahko na osnovi možnosti in
sklepa IO izplača nagrada za opravljeno delo.
IX. POMOČNIK SELEKTORJA

34. člen
Pomočnika selektorja reprezentanc potrdi Skupščina RZS na osnovi predloga TK.
35. člen
Pomočnik selektorja je za svoje delo odgovoren selektorju reprezentanc in
predsedniku TK.
36. člen
Pomočnik selektorja mora biti član trenerske organizacije in mora imeti izkušnje na
mednarodni ravni.
37. člen
Pomočnik selektorja se imenuje za obdobje skladno 14 členu tega pravilnika z
možnostjo menjave na osnovi ocene selektorja reprezentanc, predsednika TK ali z
sklepom IO.
38. člen
Naloge pomočnika selektorja:
 Sodeluje s selektorjem reprezentanc pri vseh aktivnostih
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Nadomešča selektorja reprezentanc v njegovi odsotnosti
Izvaja trenažni proces na pripravah in organiziranih skupnih treningih
Predlaga selektorju kandidate za reprezentance
Sodeluje z selektorjem pri izdelavi koledarja in plana reprezentanc
Vodi statistiko o članih reprezentanc
Vodi evidenco doseženih rezultatov
Pripravlja poročilo o posameznih turnirjih ali prvenstvih in jih posreduje TK in IO
39. člen

Za opravljeno strokovno delo se pomočniku selektorja lahko na osnovi možnosti in
sklepa IO izplača nagrada za opravljeno delo.
X. SVET TRENERJEV

40. člen
Svet trenerjev je strokovno posvetovalni organ trenerske komisije, ki sodeluje pri
oblikovanju in izvajanju programa dela trenerske komisije. Svet trenerjev sestavljajo
trenerji (iz vsakega kluba glavni trener), ki skrbijo za pripravo reprezentantov v
matičnih klubih. Oblika njihovega dela so tematsko organizirana srečanja.
41. člen
Klubski trenerji reprezentantov se na srečanjih sveta trenerjev:
 seznanjajo z letnim programom dela trenerske komisije
 seznanjajo in razpravljajo o tekočih pripravljalnih aktivnostih reprezentantov
 razpravljajo o vseh odprtih strokovnih vprašanjih dela z reprezentanti
 seznanjajo z novostmi v tehnologiji treniranja
 medsebojno izmenjujejo znanje in izkušnje
 razpravljajo o poročilih dela trenerske komisije in
 dajejo pripombe in predloge k delu trenerske komisije
42. člen
Svet trenerjev sklicuje trenerska komisija. O sestanku sveta trenerjev se vodi
zapisnik.
43. člen
Svet trenerjev poda predloge o izbiri predsednika trenerske komisije, selektorja
reprezentance in pomočnika selektorja. Skupščina RZS potrdi predsednika TK.
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XI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

44. člen
Disciplinska odgovornost vseh članov TK in članov posameznih reprezentanc se
ugotavlja na osnovi Disciplinskega pravilnika.
XII. KONČNE DOLOČBE

45. člen
Razlage in spremembe tega pravilnika lahko izvaja IO na osnovi predlogov TK in
članov IO.
46. člen
Pravilnik trenerske komisije je bil sprejet na redni letni skupščini RZS dne 9.12.2017.
Ta pravilnik stopi v veljavo z datumom sprejema.

Pečat RZS

Sekretar RZS
Stanislav Šernek

Predsednica RZS
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