Na osnovi določil 23. člena Statuta ZDPS in v skladu z 2. členom Tekmovalnega
pravilnika Zveze društev petanke Slovenije, Izvršni odbor ZDPS (IO ZDPS) sprejme

POSLOVNIK O DELU
Z DRŽAVNIMI REPREZENTANCAMI
1. člen
Poslovnik o delu z državnimi reprezentancami ureja način izbire selektorjev in
reprezentantov, njihovo delo, njihove pravice in dolžnosti, disciplinsko odogovornost
in nadzor.
2. člen
Izbor selektorja
Razpis za selektorje pripravi Tekmovalno registracijska komisija (v nadaljevanju
TRK). Razpis določa pogoje in kriterije za izbor.
Selektorja se izbira za dve ali štiri leta. Kandidati za selektorja morajo v svoji
kandidaturi opredeliti reference, strokovne izkušnje, program dela z
reprezentanco za čas dveh ali štirih let in predstaviti rezultatska pričakovanja.
TRK opravi osebni razgovor s kandidatom, kateremu je priporočljivo, da prisostvuje
tudi Izvršni odbor (v nadaljevanju IO). Na podlagi prispelih programov in razgovorov
TRK predlaga najbolj primernega kandidata IO, ki selektorja potrdi za dobo dveh ali
štirih let.
V primeru, da se na razpis ne javi nobeden kandidat, prevzame začasno vodenje in
sestavo reprezentance TRK oziroma oseba, ki ga na predlog TRK pooblasti IO ZDPS.
3. člen
Izbor reprezentance
Selektor reprezentance določi širši nabor kandidatov za pripravljalni del reprezentance
in na podlagi rezultatov v pripravljalnem obdobju izbere končni izbor reprezentantov
za nastop na večjih tekmovanjih. Selektor glede na kriterije za izbor, določi tudi
rezervne reprezentante, ki v primeru poškodbe ali bolezni izbranih članov
reprezentance lahko le-te nadomestijo. Ožji izbor reprezentantov mora biti
predstavljen najmanj tri (3) mesece pred določenim tekmovanjem.
O širšem in kasneje ožjem izboru kandidatov mora selektor seznaniti TRK, ki seznam
izbranih kandidatov potrdi ali zavrne.
Pri širšem in ožjem izboru kandidatov mora selektor upoštevati, da kandidat za
reprezentanta ni v kazenskem ali disciplinskem postopku. V primeru pravnomočne
obsodbe ali disciplinskega ukrepa s strani Disciplinske komisije ZDPS; prepovedi
igranja za določen čas pod okriljem ZDPS; se člana ZDPS ne more izbrati za
reprezentančnega kandidata za tekočo sezono, ko je bil ukrep oz. prepoved sprejeta,
ter tudi naslednjo igralno sezono.

4. člen
Pravice in dolžnosti selektorja in reprezentantov
ZDPS selektorju in reprezentantom zagotavlja:
- pokritje stroškov bivanja in prehrane za obdobje uradnega dela tekmovanj, ki
so v programu reprezentance;
- organiziranje prevoza na tekmovanja;
- uradno oblačilo za tekmovanja najvišjega ranga (svetovno in evropsko
prvenstvo);
- nezgodno zavarovanje v času tekmovanj najvišjega ranga;
- potrdila o statusu selektorja oziroma reprezentanta za potrebe odsotnosti iz
službe, šole,...
5. člen
Dolžnosti selektorja in reprezentantov:
- izvajanje kandidacijskega programa dela, potrjenega s strani IO,
- častno zastopanje Republike Slovenije na vseh tujih in domačih tekmovanjih,
- dosledno spoštovanje etičnega kodeksa,
- sodelovanje na vseh marketinških akcijah reprezentance in pokroviteljev,
- pozitivno in dobronamerno sodelovanje v delu in pripravah reprezentance,
- da v javnost ne iznašajo probleme in politiko reprezentance,
- neogrožanje rezultata reprezentance,
- poravnava finančnih obveznosti,
- takojšnje obveščanje TRK o bolezni ali poškodbi ter posledični neudeležbi na
aktivnostih reprezentance,
- nošnja uradne opreme reprezentance na vseh tekmovanjih in
medijskih nastopih reprezentance.
Selektor neposredno odgovarja TRK. V kolikor selektorjevo delo ni v skladu s
pričakovanji, opisanimi v kandidacijskem programu, lahko TRK IO-ju predlaga
predčasno zamenjavo selektorja. Nov selektor se izbere na način, opisan v 2. členu
tega pravilnika.
Selektor je dolžan o svojem delu z reprezentanco poročati TRK vsaj dvakrat letno,
na zahtevo TRK tudi večkrat. Po vsakem večjem tekmovanju, na katerem sodeluje
reprezentanca je selektor dolžan oddati pisno poročilo TRK v roku petnajst (15) dni.
6. člen
Uradna oprema reprezentanc in pravila oblačenja državih reprezetanc na uradnih
tekmovanjih in medijskih nastopih reprezentance, določa Pravilnik o oblačilih državnih
reprezentanc Slovenije v petanki.
7. člen
Pravice selektorja:
- da samostojno izbira kandidate za reprezentanco
- da samostojno vodi program dela reprezentance
- da daje ustne ali pisne predloge TRK za izboljšanje dela reprezentance,
- da lahko v času vodenja reprezentance reklamira individualne pokrovitelje na
način, kot to predpisujeta pravilnika F.I.P.J.P. in C.E.P ter interni akti ZDPS.

8. člen
Pravice reprezentantov:
- da enakopravno sodeluje v delu z reprezentanco,
- da enakopravno sodeluje na pripravah reprezentance,
- da daje ustne ali pisne predloge selektorju za izboljšanje dela
reprezentance,
- da se lahko pisno pritoži TRK o morebitnih nepravilnostih v delu z njim osebno
ali celotno reprezentanco,
- da lahko v času članstva v reprezentanci reklamira individualne pokrovitelje
na način kot to predpisujeta pravilnika F.I.P.J.P. in C.E.P ter interni akti ZDPS.
9. člen
Disciplinski ukrepi
V primeru nespoštovanja pravil lahko selektor ali reprezentant izgubi določene ali vse
ugodnosti, ki jih ima kot selektor oz. reprezentant. V primeru kršitev lahko izgubi status
selektorja ali reprezentanta.
V primeru disciplinskih kršitev selektorja ali reprezentanta lahko TRK poda
samoiniciativno ali na predlog prijavitelja, pisni predlog za uvedbo disciplinskega
postopka na disciplinsko komisijo ZDPS.
Na tekmovanjih, kjer je prisoten tudi delegat Zveze, je slednji pristojen, da na kraju
samem posreduje v primeru disciplinskih kršitev selektorja ali reprezentanta.
Disciplinska komisija izvede disciplinski postopek in izreče ukrep v skladu z
Pravilnikom o disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka.
10. člen
Selektor ima pravico in dolžnost, da člana reprezentance izključi iz reprezentance
in mu prepove nadaljnje aktivnosti v okviru reprezentance v naslednjih primerih:
- uživanje nedovoljenih substanc – obvezno in kadarkoli,
- uživanje alkohola - v času reprezentančnih aktivnosti - na tekmi,
- kajenje - v času reprezentančnih aktivnosti - na tekmi,
- namerno kvarjenje medčloveških odnosov znotraj reprezentance,
- neprimerno in nedostojno vedenje v času reprezentančnih aktivnosti,
- nespoštovanje določil in ukrepov vodstva reprezentance,
- za vse postopke, zaradi katerih trpi ugled R Slovenije, reprezentance in ZDPS.
Selektor mora v zgoraj navedenih primerih kršitev takoj ustno obvestiti TRK ter mu
poslati pisno obrazložitev v roku osmih (8) dni od storjene kršitve. TRK pripravi predlog
za uvedbo disciplinskega postopka in ga posreduje Disciplinski komisiji ZDPS.
11. člen
Vse pritožbe morajo biti oddane v pisni obliki na disciplinsko komisijo v roku,
določenem v Pravilniku o disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega
postopka.

12. člen
Nadzor nad delom reprezentance
Delo reprezentance nadzoruje in ocenjuje TRK na lastno iniciativo večkrat, vendar
najmanj dvakrat letno, predvsem v času priprav in po nastopih reprezentance na
mednarodnih tekmovanjih.
13. člen
TRK pregleduje poročila selektorja in ostale zadeve v zvezi z reprezentanco, svoje
ugotovitve in mnenja pa v poročilu posreduje IO ZDPS.
14. člen
Selektor in člani reprezentance s svojim podpisom na reprezentančnem kartonu, ki
se nahaja pri selektorju reprezentance, potrjujejo, da se strinjajo z določili v tem
poslovniku in petankarskem kodeksu obnašanja.
15. člen
Vse spremembe in dopolnitve tega poslovnika se urejajo z aneksi, ki jih na predlog
TRK sprejme IO ZDPS.
16. člen
Poslovnik prične veljati z dnem, ko ga potrdi IO ZDPS.
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