
 

 

         Medvode, 15.12.2017 

 

 

INTERNA KATEGORIZACIJA BZS – Kriteriji financiranja reprezentantov 

na pripravah in mednarodnih tekmovanjih v organizaciji BZS.  
 

 

SPLOŠNO 

 

1. Interna kategorizacija BZS je narejena na osnovi kriterijev OKS. Interna kategorizacija BZS 

ima 3 razrede (A najboljša kakovost, B in C – minimum za reprezentanco). Tako lažje in 

ažurno spremljamo napredek v kakovosti ter vidimo, koliko nam manjka do osvojitve 

potrebnih statusov pri OKS. Prav tako na osnovi razreda igralca pri BZS lahko bolj 

objektivno določimo razred (so)financiranja pri reprezentančnih pripravah in mednarodnih 

tekmovanjih za vsakega tekmovalca.  

2. Finančna sredstva lahko dobi samo igralec, ki je vpoklican v reprezentanco s strani 

selektorja (op. t.j. igralec, ki ga selektor izbere za posamezen mednarodni turnir ali 

posamezne priprave). Do financiranja so upravičeni samo tisti članski reprezentanti, ki 

trenirajo v SNBC, razen če UO BZS na predlog OVŠ BZS ne določi izjeme (npr. trening v 

BE centru v tujini, ipd.). Za izjeme OVŠ BZS določi pogoje za financiranje, ki so 

sorazmerni financiranju igralcev v Sloveniji s primerljivim statusom interne kategorizacije.  

3. Igralci so upravičeni samo do financiranja turnirjev, ki so v letnem programu tekmovanj 

reprezentanc in so odobreni s strani OVŠ BZS in UO BZS, na te turnirje pa so igralci izbrani 

s strani selektorja.  

4. Interna kategorizacija BZS se določa 2x letno, in sicer v obdobju junij-julij in december- 

januar (med dvema tekmovalnima cikloma). 

5. Vedno velja interna kategorizacija BZS v času ob prijavi na turnir ali priprave (v primeru, 

da se interna kategorizacija BZS v času od prijave do samega tekmovanja/priprav spremeni). 

6. OVŠ BZS lahko ob prehodu mladinca v člansko konkurenco njegovo zadnjo mladinsko 

interno kategorizacijo BZS s sklepom podaljša, vendar največ za 2 leti nastopanja v članski 

konkurenci (torej podaljša se lahko največ 3x po pol leta).  

7. OVŠ BZS lahko predlaga UO BZS, da na osnovi letnega programa dela in tekmovanj 

članske reprezentance z namenom doseganja glavnih ciljev določi poseben sklad sredstev 

(npr. za kvalifikacije na OI, SP, EP). Iz tega dodatnega denarnega sklada se financira igralce 

v SNBC pod pogoji glavnega trenerja reprezentance. 

 

OBVEZNOSTI REPREZENTANTA 

 

1. Prisotnost in prizadevnost na treningih ter maksimalna borbenost na mednarodnih 

tekmovanjih je osnovni pogoj za vsakega tekmovalca. Na turnirjih morajo ti igralci igrati 

najmanj dve disciplini, razen če izjemoma dovoli eno disciplino OVŠ BZS oz. glavni trener/ 

selektor reprezentance. 

2. Igralec mora nastopiti na DP za člane, DP v svoji kategoriji in na AB turnirjih (mladinci tudi 

na mladinskih turnirjih).  



 

 

3. Igralec mora biti na voljo za ekipne reprezentančne tekme, če ga selektor izbere. 

4. Igralec se ne sme udeleževati tekmovanj, ki niso uradna tekmovanja BWF/BEC/BZS. 
5. Igralec mora imeti plačane vse obveznosti (npr. kazni, stroške) do BZS/BEC/BWF. V 

primeru neporavnanih obveznosti se financiranje BZS ustavi.  
6. Igralec ne sme kršiti protidopiniških pravil. V primeru kršitve ali če je v postopku 

ugotavljanja takšne kršitve suspendiran s strani mednarodnih organizacij ali BZS, se 

financiranje s strani BZS prav tako ustavi.  

7. UO igralcu vedno lahko odvzame status, če igralec huje krši pravila BZS/BEC/BWF.  

8. Na turnirje se mora igralec prijavljati preko matičnega kluba v Sloveniji. Matični klub je tisti, 

ki prevzame tveganje neplačanih stroškov turnirja (prijavnine, hoteli, morebitne kazni). V 

SNBC prijavo pošlje glavni trener reprezentance do direktorja reprezentanc. Ta jo vnese v 

sistem prijave BWF in jo v potrditev pošlje klubom, katerih člani so igralci.  

9. Morebitni nesporazumi se rešujejo na relaciji klub igralca – BZS.  
 

 

 

KRITERIJI ZA POSAMEZNE RAZREDE 

  

Status A 

 

Člani = med najboljših 100 med posamezniki in 64 med dvojicami na svetovni jakostni lestvici in 

vsaj 4 uvrstitve letno v polfinale mednarodnih turnirjev za lestvico v obdobju zadnjih 12 mesecev 

(op. katerakoli disciplina); lahko tudi katerikoli rezultat, ki prinaša status mednarodnega razreda 

OKS – v tem primeru velja status interne kategorizacije BZS za isti čas kot mednarodni status OKS. 

 

Člani do dopolnjenega 23. leta starosti = med najboljših 150 posamezno ali med najboljših 100 med 

dvojicami na svetovni jakostni lestvici in vsaj 4 uvrstitve letno v polfinale mednarodnih turnirjev za 

lestvico v obdobju zadnjih 12 mesecev (op. katerakoli disciplina).  

 

Mladinci = med najboljših 32 na svetovni mladinski jakostni lestvici in vsaj 4 uvrstitev letno v 

polfinale mednarodnih turnirjev za lestvico in 1 finalna uvrstitev v obdobju zadnjih 12 mesecev (op. 

katerakoli disciplina); lahko tudi katerikoli rezultat, ki prinaša status perspektivnega razreda OKS – 

v tem primeru velja status interne kategorizacije BZS za isti čas kot perspektivni status OKS. 

  

Status B 
 

Člani = med 150 najboljših posameznikov ali 100 najboljših dvojic na svetovni jakostni lestvici in 

vsaj 4 uvrstitve letno med najboljše 4 na mednarodnih turnirjih za lestvico v obdobju zadnjih 12 

mesecev (op. katerakoli disciplina); 

 

Člani do dopolnjenega 23. leta starosti = med 200 najboljših posameznikov ali 150 najboljših dvojic 

na svetovni jakostni lestvici in vsaj 4 uvrstitve letno med najboljše 4 na mednarodnih turnirjih za 

lestvico v obdobju zadnjih 12 mesecev (op. katerakoli disciplina); 

 

Mladinci = med 64 najboljših na svetovni mladinski jakostni lestvici in vsaj 4 uvrstitve letno med 8 

najboljših in 3 med 4 najboljše na mednarodnih turnirjih za lestvico v obdobju zadnjih 12 mesecev 

(op. katerakoli disciplina). 



 

 

 

Status C 

 

so vsi ostali tekmovalci, ki so povabljeni na posamično tekmovanje ali priprave s strani selektorja 

določene reprezence. 

 

VIŠINA FINANCIRANJA V POSAMEZNIH RAZREDIH INTERNE KATEGORIZACIJE 

 

Igralci s statusom A imajo s strani zveze pokrite 100% vse stroške (s statusom B med 25% do 75%) 

udeležbe na skupnih reprezentančnih akcijah (turnirji, priprave), ki jih odobri OVŠ BZS v svojem 

letnem programu dela. Igralci s statusom C imajo s strani zveze pokrite največ stroške prevoza (v 

primeru letalskega prevoza le del stroškov) in spremljevalcev na turnirje določene s strani 

selektorjev ali OVŠ BZS, če tako določi OVŠ BZS. Stroški, ki so upravičeni za kritje so prevoz, 

nastanitev in prijavnina.  

 

Igralci so upravičeni samo do financiranja turnirjev, ki so v letnem programu tekmovanj 

reprezentanc in so odobreni s strani OVŠ BZS in UO BZS, na te turnirje pa so igralci izbrani s 

strani selektorja kot je to že zapisano v točki 2 pod splošno. Na vse ostale turnirje, ki niso v planu 

reprezentance ali na katere igralci niso vabljeni, se lahko igralci vedno prijavijo, vendar vse stroške 

nosijo sami, prav tako pa je organizacija v lastni režiji.   

 

BZS si dopušča pravico, da v primeru nezadostnih letnih finančnih proračunov BZS za izpeljavo 

zastavljenih letnih programov dela in tekmovanj tudi tekmovalcem s statusom A ne financira 

priprav in mednarodnih tekmovanj v celoti.      

 

 

 

 

 

Sprejeto korepsondenčno na UO BZS dne, 18.12.2017 

 

Pravilnik stopi v veljavo s 1.1.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


