PRAVILA DRSALNEGA KLUBA CELJE

Drsalni klub Celje je društvo , ki deluje prvenstveno v smeri izobraževalnih in tekmovalnih
aktivnosti kluba z strokovno usposobljenimi delavci in so ostale aktivnosti podrejene temu cilju.
1. TEKMOVALCI
Tekmovalci se včlanijo v klub s pristopno izjavo s katero se izjasnijo, da želijo trenirati in tekmovati v
klubu, se udeleževati v vodenju kluba, organiziranju prireditev , priprav, tekem kluba, redno
poravnavati članarino in se podrejati tem pravilom in drugim pravilnikom v klubu. Za mladoletne
tekmovalce do 18. leta podpišejo to izjavo starši ali zastopniki tekmovalca in so tudi dolžni sami ta
določbe upoštevati.
V klubu lahko trenirajo in tekmujejo le zdravi člani, ki so dolžni vsako leto pred tekmovalno sezono to
s potrdilom zdravnika tudi dokazati oz. dostaviti potrdilo trenerju kluba.
Dolžnosti tekmovalcev so, da se redno udeležujejo razpisanih treningov po urniku oz. po dogovoru
s trenerjem, udeležujejo tekmovanj, ki so predvidena v planu kluba in na katere jih prijavlja trener oz.
vodstvo kluba, zagotovijo z lastnim delom izvedbo domačih tekmovanj v organizaciji kluba ( starši ali
zastopniki) ter redno plačevanje članarine ali vadnine , če je ta določena.
Samovolja članov, njihovih staršev ali zastopnikov pri izvajanju treningov, tekmovanjih in pri izvedbi
domačih tekmovanj, ni dovoljenja ter lahko odgovorna oseba kluba tudi predlaga disciplinski
postopek zoper kršitelja teh pravil. Vsaka samovolja tekmovalca, starša ali zastopnika o izbiri
tekmovanja, je nedopustna, še posebno, če ta odločitev vpliva na uspeh in rangiranje kluba ter s tem
zagotovitev pričakovanih sredstev za delovanje planiranega del kluba.
Na ledu morajo biti točno ob določeni uri in ledeno ploskev zapustiti, ko je treninga konec. Redno se
morajo udeleževati vseh treningov (kondicijskih, suhih treningov, na ledu,…. po navodilu trenerja!
Za vsako spremembo o udeležbi so dolžni pravočasno obvestiti trenerja.
Tekmovalci ob prihodu na treninge pozdravijo trenerje in se ob koncu treninga od njih tudi poslovijo,
kot zahtevajo pravila lepega vedenja.
Na treningu so tekmovalci dolžni dobesedno upoštevati zahteve trenerja glede discipline, reda in
elementov kateri se trenirajo. V nasprotnem primeru jih trener lahko takoj odstrani iz treninga.
Pravica tekmovalca je, da v kolikor s trenerjem ni zadovoljen, pove svoje občutke staršem, ki skupaj
s trenerjem poskušajo rešiti nastali problem.
Starejši tekmovalci, ki imajo že pravico glasovanja (od 18. leta dalje), napišejo pristopno izjavo in
prošnjo za izstop iz kluba sami, za mlajše pa to storijo starši ali njegovi zastopniki.
2. TRENERJI
Dolžnost trenerja je, da pripravi program dela za vsako specifično skupino tekmovalcev, plan
tekmovanj za vsakega tekmovalca, ki se ga mora udeležiti , mora biti prisoten pravočasno in redno
na vseh treningih po urniku oz. tudi na dodatnih urah, če je tako določeno s urnikom ali se tako
dogovori s tekmovalci oz. starši in zastopniki tekmovalcev. Trener mora za svoje tekmovalce

organizirati redne treninge. Lahko jih vodi sam, lahko pa se dogovori z drugim trenerjem oz.
pomočnikom v klubu.
Trener se mora posvetiti delu z vsemi tekmovalci na ledu, pošteno in pravično.
Trener mora zagotoviti korektne medsebojne odnose vseh prisotnih na treningu in ne sme biti pod
vplivom alkohola in narkotikov ter psihičnih stresov. Ni dopustno nikakršno pogovarjanje s
komerkoli ob ledeni plošči, telefoniranje med vadbo ali kakršnokoli drugače moteče delovanje.
Trener mora pripraviti pred tekmovalno sezono plan dela za vsakega tekmovalca za tekočo sezono
katerega potrdi Strokovni svet kluba ter sproti preverjati njegovo znanje in napredek.
Dolžnost trenerja je, da pravočasno brezplačno pripravi glasbo in oba programa za vsakega
tekmovalca pravočasno oz. pred začetkom tekmovalne sezone .
Trener mora treninge v svoji skupini organizirati tako, da ne bo trpelo učenje tekmovalca oz. si mora
prizadevati za napredek vsakega posameznega tekmovalca in smiselno nadgrajevati njegovo znanje
ter ga pri tem vzpodbujati in motivirati. Nedopustno je vsakršno poniževanje tekmovalca ali verbalno
žaljenje in obračunavanje .
Dolžnost trenerja je, da sodeluje z ostalimi trenerji v klubu oz. z vaditelji začetniških skupin. V
primeru odsotnosti mora trener zaprositi oz. se dogovoriti z drugim trenerjem v klubu, da ga
nadomešča, o tem obvestiti svoje tekmovalce ter svoje nadrejene.
Trener ima pravico, da tekmovalca pošlje z ledu, če ne trenira oz. se ne obnaša po pravilih.
Dolžnost trenerja je, da se stalno izobražuje ter je prisoten na sestankih strokovnega sveta kluba,
trenerjev in sodnikov, kot je v navadi po končanih tekmah ter o pripombah sodnikov (tako negativnih
kot pozitivnih) seznani tekmovalca.

3. STARŠI OZ. ZASTOPNIKI
Starši otroka se sami med seboj dogovorijo , kdo bo pooblaščenec in le ta podpiše pristopno izjavo
za pristop svojega otroka v klub. Do 18. leta starosti, zastopa otrokove pravice eden od staršev ali
zastopnik, ki je namesto tekmovalca prisoten na skupščini kluba ter ostalih organih kluba in je lahko
izvoljen v organe kluba.
Starši morajo redno plačevati mesečno članarino ali vadnino za tekmovalca skozi vse leto, zagotoviti
prisotnost pri izvedbi tekmovanj kluba ter poravnavati stroške tekmovanj na katerih mora
tekmovalec tekmovati na osnovi programa kluba.
Dolžnost starša je, da poskrbi, da je njegov otrok redno prisoten na treningih, da sodeluje z
izvoljenimi organi kluba pri organizacijah tekmovanj in drugih akcijah, katere se izvajajo v klubu.
V primeru, da starši pridobijo sponzorja tako za klub kot za otroka, obvestijo o tem predsednika
kluba ter računovodstvo kluba, da odloči o pravici sponzoriranja in , da se v imenu kluba izstavi
račun sponzorju. Za pridobitev sponzorja za otroka izstavi nato računovodstvo račun sponzorju s
tem, da 20% zneska sponzorja pripada klubu.
Vsako drugačno pridobivanje sponzorjev in na druge transakcijske račune je kaznivo dejanje in
zapade sankciji.
Staršem ni dovoljeno med treningom motiti trenerja oz. tekmovalca, kakorkoli vplivati na red in
sistem treningov ter morajo po oddaji otroka trenerju zapustiti prostor za treninge ( led, ob bandi,

garderobo,…) ter lahko opazujejo treninge le v ustrezni oddaljenosti oz. tribunah , da se ne moti
delovni proces.
O vseh nepravilnostih, ki jih opazijo pri treniranju svojega otroka, naj se pogovorijo s trenerjem .
Starši lahko v primeru, da iz kakršnihkoli razlogov ne morejo več sodelovati s trenerjem, ali niso
pripravljeni zagotoviti udeležbo na razpisanih tekmovanjih po planu kluba in zagotoviti prisotnost pri
organizaciji domačih tekmovanj kluba, pisno o tem obvestijo Strokovni svet kluba, da skupaj
poiščejo primerno rešitev. V kolikor ni ustrezne rešitve, starši pa vztrajajo pri svojem, potem se mora
član-otrok izpisati iz članstva kluba.
Za izpisnico iz kluba starši pismeno zaprosijo predsednika kluba, vendar morajo prej poravnati vse
finančne obveznosti do kluba, vrniti opremo v lasti kluba,….
Za vse spremembe, ki niso predmet teh pravil, se morajo starši dogovoriti s trenerjem ali s
Strokovnim svetom kluba. To velja predvsem za tekmovalce, ki imajo možnost treniranja drugje in z
drugimi trenerji izven matičnega kluba, tudi letne priprave. O taki spremembi trener obvesti
predsednika kluba.
4. ORGANI KLUBA
Člani organov kluba so se dolžni udeleževati razpisanih sej in sestankov ter odločati po svoji
presoji in stroki.
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