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Zapisnik redne letne skupščine Frizbi zveze Slovenija,
27. februar 2017
Povabljeni:
1) ŠD Frizmi: Luka Novak Kogoj, luka.novak.kogoj@gmail.com
2) ŠD Ultimate frisbee Maribor: Jernej Mihelač, mihelacko@gmail.com
3) ŠD Migetalkar: Andrej Gerbec, gerbec8@gmail.com
4) ŠD Mavrica: Matevž Črnilogar, pepe365@gmail.com
5) ŠKD KoGi: Matic Urbanc, m4tic.urbanc@gmail.com
6) Disc golf klub Mežica: Miha obreza, miha.obreza@gmail.com
7) Disc golf klub Ljubljana: discgolf.klub.ljubljana@gmail.com
8) ŠD Ultimate Frizbi Ptuj: Tomaž Trafela, tomaz.trafela@hotmail.com
9) ŠD Jastreb: Antonio Turk, antonio.turk3@gmail.com
10) ŠD Ultimate frisbee Slovenska Bistrica: Maruša Lešnik, marusa.lesnik@gmail.com
11) Predstavnik disc golf panoge: Boštjan Babič, babicb@gmail.com
Prisotni: Matevž Pal, Klavdija Senica, Anže Zorman, Teja Vidic, Luka Novak Kogoj, Jernej Mihelač,
Andrej Gerbec, Matevž Črnilogar, Antonio Turk, Maruša Lešnik, Boštjan Babič, Blaž Jakopin, Urša
Humar, Žiga Vene, Nejc Rus, Jasmina Pištan in Aleksander Savnik.
Skupščina je potekala na naslovu Tržaška ulica 289, Ljubljana od 18.00 do 22.00.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Imenovanje delovnega predsedstva.
Ugotovitev kdo so predstavniki društev z glasovno pravico.
Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Dopolnitev dokumentacije (pregled kontaktov, pristopnic, podatkov fizičnih članov).
Pregled predhodnih sklepov in njihova realizacija.
Kratek pregled obveznosti članov, ki jih prinaša statut FZS.
Potrditev finančnega poročila za leto 2016.
Potrditev letnega poročila za leto 2016.
Potrditev finančnega plana za tekoče leto 2017 in določitev članarine
Potrditev letnega plana za tekoče leto 2017.
Odločanje o predlogu novega Tekmovalnega pravilnika FZS v ultimate panogi.
Odločanje o predlogu spremenjenega Pravilnika o tekmovanju slovenske ultimate lige.
WCBU.
Licenciranja in izobraževanja kadrov FZS.
Prijava na razpise.

Ad1 Otvoritev in izvolitev delovnih organov (predsednika delovnega predsedstva in 2
overovatelja)
Predsednik delovnega predsedstva: Anže Zorman.
Overovatelj 1: Klavdija Senica
Overovatelj 2: Matevž Pal.
Zapisnikar: Teja Vidic.
Ad2 Predstavniki društev z glasovno pravico
1) ŠD Frizmi: Luka Novak Kogoj
2) ŠD Ultimate frisbee Maribor: Jernej Mihelač
3) ŠD Migetalkar: Andrej Gerbec
4) ŠD Mavrica: Matevž Črnilogar
5) ŠKD KoGi: Žiga Vene
6) Disc golf klub Ljubljana: Aleksander Savnik
7) ŠD Ultimate Frizbi Ptuj: Nejc Rus
8) ŠD Jastreb: Antonio Turk
9) Športno društvo Ultimate frisbee Slovenska Bistrica: Maruša Lešnik
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Ad3 Ugotavljanje sklepčnosti
Frizbi zveza Slovenije ima na današnji dan 10 polnopravnih članic. Prisotnih je 9 članov, kar
predstavlja več kot polovico članov, zato je skupščina sklepčna (17. člen Statuta FZS).
Ad4 Dopolnitev dokumentacije (pregled kontaktov, pristopnic, podatkov fizičnih članov)
Tajnik FZS pokaže na ekranu trenutne kontakte predstavnikov članov in pojasni, da bodo vse zadeve
posredovane na navedene kontaktne v obliki elektronskih sporočil, zato je pomembno, da so navedeni
kontakti pravilni in da so člani odzivni. Navedeni kontakt velja do preklica ozoroma do spremembe.
Vsako spremembo je potrebno sporočiti na elektronski naslov FZS. Podan je bil predlog, da se
ustanovi google grupa, zaradi lažje komunikacije in kjer lahko člani izmenjujejo svoja mnenja.
SKLEP: Člani so kontake preevrili in dopolnili, zato so sedaj pravilni in veljajo do spremembe oz.
preklica.
SKLEP: FZS ustanovi google grupo.
Ad5 Pregled predhodnih sklepov in njihova realizacija.
IO je pregledal vse sprejete sklepe v letu 2016 ter pojasnil, da odprete zadeve oziroma nerealizirani
sklepi so na današnjem dnevnem redu. Ostalo je rešeno.
Ad6 Kratek pregled obveznosti članov, ki jih prinaša statut FZS
 Tajnik FZS izpostavi vsebino Statuta FZS, ki velja od 1. januarja 2017:
 Člani FZS so športna društva; posameznik, ki ni član društva, ne more biti član FZS in ne
more se formalno udeležiti dogodkov, ki jih organizira FZS oz. so pod okriljem FZS (predvsem
DP).
 Pogoji za včlanitev v FZS (društvo registrirano za športne dejavnosti (AJPES), izpolnjena
pristopna izjava in IO potrdi).
 Pogoji za ohranitev članstva v FZS( IO FZS črta iz članstva društvo, če najkasneje do 31.
januarja ne sporoči podatke o svojih članih na elektronski naslov FZS in če v dogovorjeni višini
in v predpisanih rokih ne plačuje članarine na TRR FZS).
 Skupščina lahko izključi društvo na podlagi izrečenega disciplinskega ukrepa.
 Redna skupščina bo vedno v mesecu februarju, ostala glasovanja so izredna in so lahko prek
maila (na skupščini se odloča o predlogu IO, nove predloge je potrebno nasloviti na mail FZS,
zato da IO oceni njihovo izvedljivost in jih podpre ali ne).
 Skupščina FZS sprejema in spreminja statut FZS, splošne pravilnike in druge splošne akte
FZS.
 IO FZS (in ne skupščina FZS) ustanavlja in ukinja komisije, panoge in druge organizirane
oblike dela v FZS ter imenuje njihove predstavnike. Izjema: glavnega trenerja posamezne
reprezentance imenuje skupščina FZS na predlog IO FZS.
Ad7 Finančno poročilo za leto 2016
Predlog finančnega poročila za leto 2016 je pripravljeno v sodelovanju z računovodstvom in se nahaja
v prilogi 1.
SKLEP: Skupščina soglasno potrdi finančno poročilo za leto 2016 iz priloge 1 tega zapisnika.
Ad8 Letno poročilo za leto 2016
IO FZS je skupaj z vabilom na skupščino pozval vse člane, da pregledajo in po potrebi dopolniljo letno
poročilo. Večina članov se je odzvala in poročilo dopolnila.
SKLEP: Skupščina soglasno potrdi letno poročilo za leto 2016 iz priloge 2 tega zapisnika.
Ad9 Potrditev finančnega plana za tekoče leto 2017 in določitev članarine
Predsednik FZS okvirno predstavi letne stroške, ki jih ima FZS, ne glede na število članov (samo za
to, da FZS obstaja in opravlja osnovno delovanje):
- računovodstvo 150€
- banka cca 60€
- poštni stroški, kuverte itd 35€
- upravna enota (takse) 40 €
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- domene (4x) 65€
- reprezentanca (pijača na skupščini) 35€
- od nujnih stroškov, je potem tu še WFDF članarina (cca 300€, lahko bo letos celo več zaradi padca
tečaja evra proti dolarju)
Skupni znesek (brez WFDF članarine) je 385€. Predlog, da se omenjeni znesek razdeli med VSA
društva, ki so včlanjena v FZS in sicer tako da vsako društvo plača enak delež. Ker ima FZS 10 članov
je potem strošek cca 40€ po društvu. Na skupščini lahko eventuelno ta znesek za določena društva, ki
so v začetku in imajo malo članov, prilagodimo.
Poleg tega predla, da se pobere še glavarina (3-5€ na člana v društvu; na člana, ki bo v registru
igralcev FZS). Ta znesek se potem porabi znotraj panoge, za katero je posameznik registriran (vsak
igralec se lahko registrira v več panogah-ultimate/dg/itd).
SKLEP: Skupščina odloči, da je višina letne članarine za društva 50 € in jo je potrebno poravnati do
15. marca 2017. Višina članarine ostane v veljavi tudi nadaljnja leta, razen če skupščina sprejme
drugačno odločitev in jo je potrebno poravnati vsako leto do 1. marca. V skladu s Statutom FZS se
članarina obvezno nakazuje na TRR FZS.
SKLEP: Skupščina soglasno odloči, da Disc golf klubu Ljublajana sofinancira članarino za leto 2017,
zato je zanje članarina 15€.
SKLEP: Vsakega posameznika, ki bo igral na dogodkih, ki jih organizira FZS je potrebno prijaviti v register
igralcev. Prijavnina posameznega igralca na vsakem dogodku vključuje 5 €, ki so namenjeni FZS. Znesek
(5 € na igralca) društvo, ki organizira dogodek, nakaže na TRR FZS, tako da v 14 dneh od dogodka najprej
sporoči število udeležencev, nato mu FZS izstavi račun, ki ga je potrebo takoj poravnati.
Ad10 Potrditev letnega plana za tekoče leto 2017
Okvirni plan za reprezentance in društva je v prilogi 3 tega zapisnika.
Ad11 Odločanje o predlogu novega Tekmovalnega pravilnika FZS v ultimate panogi
IO predlaga v glasovanje nov Tekmovalnega pravilnika FZS v ultimate panogi. Predlog pravilnika je v
prilogi 4.
SKLEP: Tekmovalnega pravilnika FZS v ultimate panogi je sprejet in začne veljati 1. marca 2017.
Ad12 Odločanje o predlogu spremenjenega Pravilnika o tekmovanju slovenske ultimate lige
IO predlaga v glasovanje nov Pravilnik o tekmovanju slovenske ultimate lige.
SKLEP: Predlog Pravilnika o tekmovanju slovenske ultimate lige ni sprejet.
Ad13 WCBU
10. januarja 2017 je bil Anže Pavlič imenovan s strani skupščine FZS za glavnega trenerja mešane
reprezentance v beach ultimate panogi za dogodek WCBU 2017.
Poročilo glavnega trenerja Anže pavlič: Od 5. januarja naprej sem moral najprej preveriti seznam
igralcev ki so bili zainteresirani za udeležbo na tem dogodku. Ugotovljeno je bilo da je število igralcev
ki se je še zanimalo za svetovno minimalno. nato je sledila še poškodba ene ključne igralke, in plan je
bil primarno iskati zadostno število deklet. Pošiljal se maile vsem društvom, ter celo osebno pisal
možnim kandidatkam vendar brez uspeha. Čakal sem do zadnjega, in kljub podaljšanja roka plačila
playerfeejev, mi ni uspelo zbrati ekipe za na svetovno. Planov torej ne morem nič povedati, ker sem
hotel najprej ekipo. Zdaj ostaja samo še možnost rešitve teamfeeja, ki je že plačan in sem v kontaktu z
organizatorji, vendar so že takoj sporočili da vračilo najverjetneje ne bo mogoče.
Skupščina je razpravljala na kakšen način lahko reši že plačani team fee. Podan je bil predlog, da se
ponudi potencialni igralki kritje stroškov, ki bi jih imela za udeležbo na WCBU.
SKLEP: Skupščina soglaša, da blagajnik FZS pošlje vsem članom ponudba za kritje stroškov igralki,
ki bi se sedaj prijavila na WCBU.
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Ad14 Licenciranja in izobraževanja kadrov FZS.
Jasmina Pištan iz ŠD Mavrica je predstavila dogajanje na področju licenciranja in izobraževanja. V
pripravi je pravilnik, ki se opira na predlog novega zakona o športu, zato je potrebno najprej počakati,
da bo zakon sprejet. V tem času pa s skupino somišljenikov (Boštjan Babič, Luka Banovič, Marko
Drev in Urša Jakopin) pripravijo vse potrebno. Predlagala je, da FZS krije stroške udeležencem
prihajajoče delavnice za trenerje, ki se bo odvijala v Italiji.
SKLEP: FZS bo na koncu leta preveril finančno stanje in če bo možno bo povrnil stroške 3
udeležencem v celoti ali v sorazmernem delu.
Ad 15 Prijava na razpise.
Blaž Jakopin (ŠD Ultimate frisbee Maribor) je že v letu 2016 pokazal veliko angažiranost pri pripravi
dokumentacije in pri samih prijavah na razpise. IO FZS sporoči skupščini, da bi ga imenovalo za
strokovnjaka za razpise. Blaž Jakopin se s predlogom strinja.
SKLEP IO FZS: Soglasno sprejme, da Blaž Jakopin iz ŠD Frisbee Maribor postane še uradno
zadolžen za razpise FZS. S tem ima pristojnost, da v imenu FZS pridobiva vse potrebne podatke, ki jih
potrebuje pri zbiranju dokumentacije. Pred prijavo na konkreten razpis objektivno oceni ali je FZS
sposobna zadevo izpeljati do konca.
Blaž Jakopin opozori, da za pripravo ustrezne dokumentacije za prijavo na razpis in na splošno za
razvoj športnih iger povezanih z diskom v Sloveniji, so potrebni spodnji koraki.
Urejene dokumentacija, članstvo v OKS in kasneje tudi kategorizacije. Njegovo mnenje je, da bi
morala biti prioriteta FZS, da se v najkrajšem možnem času uredijo vsi dokumenti, da lahko FZS
začne črpati sredstva za svoje delovanje. Imamo namreč dobra izhodišča (WFDF je prepoznan s
strani IOC), amapak čaka nas še veliko birokratskih ovir.
Prvi korak: ČIMPREJ moramo oddati prijavo za članstvo na OKS. Če smo sprejeti do konca
februarja, se lahko že uradno prijavimo na razpis za šolska športna tekmovanja (ŠŠT, ROK: MAREC
2017), to kar smo lani izpadli zaradi članstva.
Drugi korak: STRATEŠKI NAČRT FZS in DELOVNA TELESA. S strateškim načrtom se bomo
usmerili in si uradno nastavili cilje za naslednjo sezono ali naslednje 3 sezone (potrdi ga skupščina).
Na podlagi strateškega načrta, pa lahko oblikujemo delovna telesa, ki bodo imela določena pooblastila
(ŠPORTNI PROGRAMI IN RAZPISI, STROKOVNI SVET, itd.) FZS potrebuje delovna telesa, ki imajo
moč sprejemati odločitve (trenutno se vse odločitve sprejemajo na skupščini -> odločitve strokovne in
poslovne narave bi morale biti prepuščene nekim delovnim telesom, ki so sestavljena iz kompetenčnih
oseb in jih potrdi IO FZS ali skupščina).
Ker imamo na krožniku veliko stvari se je nujno organizirat v delovne skupine/svete/projektne
koordinatorje, ker če bo vsaka odločitev šla preko vas oz. skupščine bomo imeli probleme. Seveda pa
je odločitev in zadnja beseda glede organizacije vaša, iz naše strani pa imate podporo.
SKLEP: Zaradi pomanjkanja časa, bo sklicana dodatna seja skupščine, kjer bomo obravnavali
navedeno problematiko. Najkasneje do naslednje redne letne skupščine (februar 2018) je potrebno
pripraviti predlog strateškega načrta FZS
Zapisala: Teja Vidic___________________________.
Overovitelj 1 (Klavdija Senica):______________________.
Overovitelj 2: (Matevž Pal):_________________________.
Anže Zorman,
Predsednik FZS
____________
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Priloge:
Priloga 1: Finančno poročilo za leto 2016
Priloga 2: Letno poročilo za leta 2016
Priloga 3: Letni plan za 2017
Priloga 4: Tekmovalni pravilnik FZS v ultimate panogi
Poslati vsem predstavnikom članov in udeležencem skupščine.
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Priloga 1:

FINANČNO POROČILO 2016
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Priloga 2

LETNO POROČILO FZS ZA LETO 2016
I. Vodenje različnih tečajev, delavnic in predstavitev raznih športnih dejavnosti povezanih z
letečim diskom za predšolske otroke, osnovnošolce, dijake, študente in odrasle (za nečlane
FZS):



7. Festival športa mladih (8. junij 2016), organizator Agencija G-rega za Zavod za šport
Slovenije Planica, športno-zabavni dogodek, ki združuje združuje preko 3000 osnovnošolcev
iz cele Slovenije in športne pedagoge iz preko 300 osnovnih šol, Športni park Bonifika v
Kopru: delavnica Ultimate, vodil Matic Kuselj iz ŠD Ultimate frisbee Maribor.



ŠKL (12. marec 2016), organizator ŠKL v Sevnici: delavnica Ultimate, člani ŠD Frizmi in ŠKD
KoGI.



Šolska ultimate liga - ŠUL zimski turnir (20. februar 2016), organizator ŠD Ultimate frisbee
Maribor. Tekmovanje srednješolskih otrok v telovadnici. Prijavljenih je bilo 80 tekmovalcev.
Dogodek se je odvijal v Mariboru. Vodja projekta: Matic Kuselj iz ŠD Ultimate frisbee Maribor.



Firbcologi
(5. maj 2016), organizator Nina Volčanjk v povezavi s televizijsko ekipo
Firbcologov. Vodji predstavitve Matic Kuselj in Urška Kur s pomočjo ŠD Ultimate frisbee
Maribor. Televizijska oddaja za mlade.



Osnovnošolsko Ultimate prvenstvo - OŠUP (2. junij 2016) organizator ŠD Ultimate frisbee
Maribor. Turnir osnovnih šol v podravski regiji. Tekmovalo je 40 osnovnošolcev. Dogodek se
je odvijal v Mariboru. Vodja projekta: Matic Kuselj iz ŠD Ultimate frisbee Maribor.



Ormoška gibanica (8. junij 2016) organizator OŠ Ormož. Predstavitev ultimate-a vsem
osnovnošolcem na športnem dnevu staršev in otrok. Športnih delavnic se je udeležilo več kot
60 otrok. Dogodek se je odvijal v Ormožu. Vodja predstavitve: Matic Kuselj s pomočniki iz ŠD
Ultimate frisbee Maribor.



Košarkarski kamp Gorana Dragiča (1. julij 2016) organizator Sportelement d. o. o. Športne
aktivnosti za vse udeležence košarkarskega tabora. Delavnic se je udeležilo več kot 120
otrok. Kamp je potekal na Rogli. Vodja predstavitve Matic Kuselj s pomočnico Nino Volčanjk iz
ŠD Ultimate Frisbee Maribor.



Art Camp (3. julij 2016) Organizator dogodka je mestna občina Maribor. Predstavitev športa
mladim v parku in zabavne športne delavnice. Prisotnih več kot 100 otrok, nekateri v
spremstvu odraslih oseb. Vodja predstavitve Nina Volčanjk s pomočniki iz ŠD ultimate frisbee
Maribor.



Predstavitev športnim pedagogom Posavja (22. avgust 2016)
Organizator
ŠD
ultimate frisbee Maribor s pomočjo OŠ Brežice. Štiri urni seminar za športne pedagoge o
ultimate frizbiju. Lokacija: Telovadnica OŠ Brežice. Število udeležencev: 14. Vodja seminarja
Matic Kuselj in pomočnika iz ŠD Ultimate frisbee Maribor.



Predstavitev športnim pedagogom Pomurja (26. avgust 2016). Organizator ŠD ultimate
frisbee Maribor s pomočjo OŠ Murska Sobota 1. Štiri urni seminar za športne pedagoge o
ultimate frizbiju. Lokacija: Igrišča OŠ Murska Sobota 1. Število udeležencev: 30. Vodja
seminarja Matic Kuselj in pomočnika Nina Volčanjk ter Primož Jozič iz ŠD Ultimate frisbee
Maribor.



Predstavitve na srednjih šolah v podravski regiji (september 2016). V septembru smo
delali več promocij na 8-ih srednjih šolah v podravju. Kordinator in vodja predstavitev: Matic
Kuselj s pomočniki iz ŠD Ultimate frisbee Maribor. Približno 30 ur predstavitev v celem
mesecu.
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Predstavitev športa na OŠ Slovenska Bistrica 2 (9. september 2016) Organizator Matic
Kuselj v sodelovanju z OŠ Slovenska Bistrica 2. Športni dan za zadnjo triado, prisotnih 80
otrok. Vodji predstavitve Matic Kuselj in Blaž Jakopin s pomočniki iz ŠD ultimate frisbee
Maribor.



Festival Mariborskega športa (10. september 2016). Organizator mestna občina Maribor.
Predstavitev športa in društva na Trgu Leona Štuklja. Predstavitve so vodili člani ŠD ultimate
frisbee Maribor.



Družinski piknik podjetja Swaty-Comet (17. september 2016). Organizator dogodka: Swaty
- Comet. Lokacija: Rogla. Celodnevne delavnice ultimate-a in disc golfa. Število udeležencev
piknika: 1000. Vodji delavnic ultimate-a Matic Kuselj ter Blaž Jakopin. Vodja delavnic disk
golfa je bil Andrej Gerbec iz ŠD Vertigo in 10 pomočnikov iz ŠD Ultimate frisbee Maribor.



Predstavitev športa in projekta ŠUF na OŠ Limbuš (22. september 2016). Organizator
Matic Kuselj v sodelovanju z OŠ Limbuš. Športni dan za zadnjo triado, prisotnih 50 otrok.
Vodja predstavitve Matic Kuselj s pomočniki iz ŠD ultimate frisbee Maribor.



Predstavitev športnim pedagogom Notranjske regija (29. september 2016). Organizator
ŠD ultimate frisbee Maribor s pomočjo OŠ Ig. Štiri urni seminar za športne pedagoge o
ultimate frizbiju. Lokacija: Telovadnica OŠ Ig. Število udeležencev: 30. Vodja seminarja Matic
Kuselj ter Blaž Jakopin in pomočnika iz ŠD Ultimate frisbee Maribor.



Predstavitev športa in projekta ŠUF na OŠ Šentilj (3. oktober 2016). Organizator Matic
Kuselj v sodelovanju z OŠ Šentilj. Športni dan za celo šolo, prisotnih 120 otrok. Vodja
predstavitve Matic Kuselj s pomočniki iz ŠD ultimate frisbee Maribor.



Projekt Šola ultimate frizbija (september 2016 - junij 2017). Organizator in vodja projekta:
Matic Kuselj. V sodelovanju s ŠD ultimate frisbee Maribor in ŠD ultimate frisbee Slovenska
Bistrica. V Mariboru in Slovenski Bistrici dvakrat tedensko izvajam športno rekreacijo z diski za
osnovnošolce.



Projekt Šolska ultimate liga (oktober 2016 - april 2017). Organizator ŠD ultimate frisbee
Maribor, vodja projekta Matic Kuselj. S pomočjo prostovoljnih trenerjev izvajamo krožke
dvakrat tedensko na sedmih srednjih šolah. Organiziramo ligaško tekmovanje, kjer šolske
ekipe tekmujejo. Pomočniki pri projektu prihajajo iz ŠD ultimate frisbee Maribor in ŠD KoGi.



Dan urbanih športov (8. november 2016). Organizator Helena Pauko v sodelovanju z Zdravo
Zabavo. Predstavitev športa študentom, prisotnih 10 študentov. Vodja predstavitve Helena
Pauko s pomočniki iz ŠD ultimate frisbee Maribor.



Festival obštudijske dejavnosti (18. maj 2016) organizator: Center za obštudijske dejavnosti
Univerze v Ljubljani. Udeležili smo se festivala, kjer so bili študentom predstavljeni različni
športi. Športni park Kodeljevo Ljubljana, delavnica in predstavitev ultimata, predstavniki ŠD
Frizmi.



Predstavitev na osnovni šoli (24. maj 2016) organizator: OŠ Hinka Smrekarja. Predstavitev
ultimata 80 osnovnošolcem OŠ Hinka Smrekarja. predstavniki ŠD Frizmi.



Predstavitev na Fakulteti za šport (19. november 2016) organizator: Fakulteta za šport. V
okviru izbirnega predmeta smo 38 bodočim športnim pedagogom predstavili ultimate ter imeli
z njimi delavnico, predstavniki ŠD Frizmi.



Predstavitev disc golfa na Zelena Ljubljana – Organizator Energetika Ljubljana (24. junij
2016). Pred Magistratom v Ljublajni, predstavitev in promocija disc golfa, prisotni Aleksander
Savnik in Svit Savnik (Disc golfa Ljublajna) in Boštjan Babič (FZS).
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Predstavitev igre disc golf v Mladinskem Centru Brežice (11. avgust 2016). Delavnice se je
udeležilo 15-20 ljudi, ki so prvič spoznali ta šport. Dogodek se je odvijal na travniku pred MC
Brežice. Delavnico vodili predstavniki iz Disc golf kluba Ljubaljana.



Teden Športa – Ljubljana (10. september 2016) na Kongresnem trgu in v Parku Tivoli.
Predstavitev je izvdel Disc golf kluba Ljubljana. Na dogodku so se predstavljala različna
športna društva. DGKL je imelo stojnico, kjer do mimoidočim predstavili disce za igro disc golf.
Pred stojnico so imeli koš, kamor se je metalo disce. Animirali smo jih z igrami, za nagrado so
dobili 3-urno brezplačno predstavitev igre disc golf na igrišču RIC Sava v LJ.



Predstavitev igre disc golf s partijo igranja (15. in 16. september 2016). Vodja prezentacije:
DGKL. Igrišče Disc golf RIC Sava, Ljubjana.



Predstavitev igre disc golf (12. oktober 2016). Vodja prezentacije: DGKL. Študentsko naselje
Rožna dolina, Ljubljana.



Predstavitev igre disc golf
Ljubljana.



Predstavitev igre disc golf s partijo igranja (29. december 2016). Vodja prezentacije: DGKL.
Igrišče Disc golf RIC Sava, Ljubljana.

(15. oktober .2016). Vodja prezentacije: DGKL. Park Tivoli,

II. Organizacija, vodenje ali udeležba na dogodkih povezanih z letečim diskom (treningi, turnirji,
izobraževanja, sestanki, delavnice za osnovnošolce, dijake, študente in odrasle (za člane FZS):
1. Seje skupščine FZS:
 1. januar 2016, izredna,
 21 marec 2016, izredna,
 11. maj 2016, izredna,
 8. oktober 2016, redna (Renče),
 19. oktober 2016, izredna,
 30. oktober 2016, izredna,
 20. december 2016, izredna,
 22. december 2016, izredna.
2. Seje IO FZS:
 28. januar 2016,
 20. junij 2016.
3. Seje strokovnega vodstva reprezentance U20 (več od oktobra do avgusta)
4. Seje upravnega odbora SUL
 18. januar 2016 sestanek UO SUL (Ljubljana),
 8. oktober 2016 sestanek UO SUL (Renče).
5. Treningi reprezentanc:
 Tryout za slovensko U20 reprezentanco 5.12.2015, Slovenska Bistrica,
 Tryout za slovensko U20 reprezentanco 6.2.2016, Slovenska Bistrica,
 Trening kamp za slovensko U20 reprezentanco 14. - 15. 5.2016, Avstrija,
 Trening kamp za slovensko U20 reprezentanco 9. - 10.7.2016, Maribor.
6. Turnirji:
6.1. Udeležba reprezentance na turnirjih:



Pripravljalni turnir (Play Date ) 12. marec- 13. marec, mešana kategorija, Graz (Avstrija).
Pripravljalni turnir (Woodchuck) 23. april - 24. april, mešana kategorija, Slovenska Bistrica
(Slovenija).
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Mladinsko svetovno prvenstvo 2016 (WJUC: Word Junior Ultimate Championships), 31. julij 6. avgust, moška kategorija do 20 (U20), Wroclaw (Poljska): udeležba slovenske moške
raprezentance do 20 v ultimate panogi.
Mladinsko svetovno prvenstvo 2016 (WJUC: Word Junior Ultimate Championships), 31. julij 6. avgust, ženska kategorija do 20 (U20), Wroclaw (Poljska): udeležba slovenske ženske
raprezentance do 20 v ultimate panogi.

Centralno evropsko Prvenstvo v Disc Golfu 2016 (CEDGC: Central European Disc
Golf Championship), 24. september - 25. september 2016, moška kategorija do 18 (U18),
Smolenice (Slovaška): udeležba slovenske moške reprezntance do 18 v disc golf panogi.

Dosežki in uvrstitve reprezentance na turnirjih in prvenstvih:
22. mesto (2. mesto SOTG) Mladinsko svetovno prvenstvo 2016 v moški kategoriji do 20 let (U20).
17. mesto (2. mesto SOTG) Mladinsko svetovno prvenstvo 2016 v ženski kategoriji do 20 let (U20).
10. mesto: Centralno evropsko Prvenstvo v Disc Golfu 2016 v moški kategoriji do 18 let (U18).
6.2. Državna prvenstva:






Državno prvenstvo v ultimate panogi za mešano kategorijo je potekalo skozi vso leto v okviru
Slovenske ultimate lige (SUL):
o 1.tekmovalni dan SUL, 9. april 2016, organizator ŠD Mavrica za SUL, Koštabona,
o 2. tekmovalni dan SUL, 22. maj 2016, organizator ŠD Frizmi za SUL, Logatec,
o 3. tekmovalni dan SUL, 26. junij 2016, organizator ŠKD KoGi za SUL, Krško,
o 4. tekmovalni dan SUL, 24. september 2016, organizator ŠD Ultimate Maribor za
SUL, Maribor,
o 5. (zadnji) tekmovalni dan SUL, 8. Oktober 2016, organizator ŠD Migetalkar za SUL,
Renče.
Državno prvenstvo v ultimate panogi za moško kategorijo (9. oktober 2016), organizator ŠD
Migetalkar za FZS, Renče.
Državno prvenstvo v ultimate panogi za žensko kategorijo (9. oktober 2016), organizator ŠD
Migetalkar za FZS, Renče.
Državno prvenstvo v disc golf panogi za vse kategorije (16. oktober 2016), organizator Disc
golf klub Ljubljana za FZS, park Tivoli Ljubljana.

Rezultati državnega prvenstva ultimate panoge
Moška kategorija:
1. mesto: Frimet (ekipa sestavljena iz predstavnikov ŠD Frizmi in ŠD Mavrica)
2. mesto: Cosmo (ŠD Ultimate frisbee Maribor)
3. mesto: Verti-Go (ŠD Migetalkar)
4. mesto: Ptujska legija (ŠD Ultimate Frizbi Ptuj)
Ženska kategorija:
1. mesto: Cosmo (ŠD Ultimate frisbee Maribor)
2. mesto: To mi deli (ŠD Frizmi)
Mešana kategorija:
1. mesto: Frizmi (ŠD Frizmi)
2. mesto: Cosmo (ŠD Ultimate frisbee Maribor)
3. mesto: Nuclear Discs (ŠKD KoGi)
4. mesto: Verti-Go (ŠD Migetalkar)
5. mesto: Ko-Met (ŠD Mavrica)
Rezultati državnega prvenstva disc golf panoge
JUNIOR U14
1. mesto: Miha Gogala 162
2. mesto: Maj Pagon 174
3. mesto: Luka Resman 175
4. mesto: Žan Luka Munih 194
5. mesto: Nejc Grašič 195
JUNIOR U19
1. mesto: Svit Savnik 119 (ŠD Disc golf klub Ljubljana)
2. mesto: Matic Kermc 144 (ŠD Mavrica)
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3. mesto: Jaka Dolžan Lukežič 153
MASTER
1. mesto: Igor Dragar 149
2. mesto: Aleksander Savnik 152 (ŠD Disc golf klub Ljubljana)
3. mesto: Matej Pagon 159
GRAND MASTER
1. mesto: Alojz Gutovnik 148
2. mesto: Andrej Zalar 176
OPEN
1. mesto: Boštjan Babič 118 (ŠD Migetalkar)
2. mesto: Andrej Gerbec 119 (ŠD Migetalkar)
3. mesto: Bojan Trost 125
4. mesto: Miha Obreza 127 (Disc golf klub Mežica)
5. mesto: Simon Arh 129 (ŠD Mavrica)
6. mesto: Grega Triplat 131
7. mesto: Primož Tertinek 137
8. mesto: Jasmina Pištan 143 (ŠD Mavrica)
9. mesto: Dejan Bončina 143
10. mesto: Rok Železnik 144
11. mesto: Tilen Volk 146
12. mesto: Matevž Črnilogar 148 (ŠD Mavrica)
13. mesto: Simon Struna 159

7. Izobraževanja:
3. in 4. december 2016, izobraževanje za trenerje v panogi ultimate v Pragi. Izobraževanje je bilo
organizirano s strani WFDF. Udeležeila: Luka Banović in Matic Kuselj (ŠD Ultimate frisbee Maribor).
8.Drugo:
-

-

28. januar 2016, IO FZS sprejme sklep s katerim imenuje Tjašo Banovič iz ŠD Ultimate frisbee
Maribor za PR FZS za potrebe WJUC.
4. marec 2016, Okrogla miza na temo promocije Ultimata predvsem med mlajšimi
generacijami; osnovne in srednje šole organizator FZS na pobudo ŠD Ultimate frisbee
Maribor, Ljubljana.
12. junij 2016, 10 obletnica ŠD Frizmi, organizator ŠD Frizmi, praznovanje obletnice z
različnimi igrami povezanimi z letečim diskom, Ljubljana.
27. avgust 2016, 10 obletnica ekipe VertiGO iz ŠD Migetalkar, organizator ekipa VertiGO,
praznovanje obletnice z različnimi igrami povezanimi z letečim diskom, Orehovlje.
5. november 2016, objava razpisa za urednika FB strani FZS (0 prijavljenih).

IV. Publikacije:

-

Objava raznih člankov na spletni strani www.ultimateslo.si.
Objava raznih člankov na spletni strani http://mariborultimate.si/.
Razne objave v časopisu Večeru.
Razne objave člankov na spletni strani www.dostop.si.
Prispevek o SUL-u na TV Maribor.
Prispevek o športu na BK TV (14. november 2016) www.lokalec.si.
Prispevek o Disc golfu v oddaji Dobro jutro (22. junij 2016).

V. Prijave na razpise:




6. maj 2016 prijava na Razpis za koordinacijo šolskih športnih tekmovanj, ki panogo (v našem
primeru ultimate) uvrsti v katalog športa imenovanega Informator, ki služi kot uradni razpis
interesnih programov športa otrok in mladine, ki ga razpiše Zavod za Šport RS Planica. Vodja
prijave: Blaž Jakopin.
13. november 2016 prijava dveh rekreacijskih programov FZS na temo športov z diski na
Razpisu Fundacije za šport. Vodja prijave: Blaž Jakopin.
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Priloga 3
LETNI PLAN FZS ZA LETO 2017
I. Vodenje različnih tečajev, delavnic in predstavitev raznih športnih dejavnosti povezanih z letečim
diskom za predšolske otroke, osnovnošolce, dijake, študente in odrasle (za nečlane FZS).
II. Udeležba članov FZS na dogodkih, ki jih organizirajo druge organizacije in niso neposredno
povezani s športnimi dejavnostmi z letečim diskom.
III. Organizacija, vodenje ali udeležba na dogodkih povezanih z letečim diskom (treningi, turnirji,
izobraževanja, sestanki, delavnice za osnovnošolce, dijake, študente in odrasle (za člane FZS):
1. Razne seje in delovni sestanki (seje skupščine FZS, seje IO FZS, sestanki strokovnega vodstva,..)
2. Treningi reprezentanc
3. Turnirji:
3.1. Udeležba reprezentance na turnirjih
3.2. Državna prvenstva (želje društev, da bi organizirala DP in okvirni datum):









Državno prvenstvo v ultimate panogi za mešano kategorijo: ŠD Ultimate fresbee
(konec septembra, začetek oktobra) in ŠD Frizmi.
Državno prvenstvo v ultimate panogi za moško kategorijo: ŠD Ultimate fresbee
(konec septembra, začetek oktobra) in ŠD Frizmi.
Državno prvenstvo v ultimate panogi za žensko kategorijo: ŠD Ultimate fresbee
(konec septembra, začetek oktobra) in ŠD Frizmi.
Državno prvenstvo v disc golf panogi za vse kategorije.
Indoor državno prvenstvo v ultimate panogi za mešano kategorijo: ŠD Ultimate
Maribor (APRIL: 16/17, MAREC: 11/12, MAJ: 6/7, 13/14, 27/28) in ŠD Frizmi.
Indoor državno prvenstvo v ultimate panogi za moško kategorijo: ŠD Frizmi.
Indoor državno prvenstvo v ultimate panogi za žensko kategorijo: ŠD Frizmi.
Državno prvenstvo b beach ultimate panogi za mešano kategorijo: ŠD Ultimate
Maribor (sporočijo naknadno).

4. Izobraževanja
IV. Publikacije:
- Objava člankov na različnih spletni strani.
- Objave člankov v različnih časopisih.
- Prispevki za različne oddaje.
V. Prijave na razpise:
Razpis LPŠ ali Letni program športa. Rok: marec 2017.
Razpis FŠ ali Fundacija za šport. Rok: november 2017.
Včlanitev v OKS.

Maribor
Maribor
Maribor

fresbee

fresbee
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Priloga 3

TEKMOVALNI PRAVILNIK FRIZBI ZVEZE SLOVENIJE V
ULTIMATE PANOGI
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1. SPLOŠNE DOLOCBE
1. člen
Frizbi zveza Slovenije (v nadaljevanju FZS) je kot nacionalna športna organizacija polnopravna članica
svetovne zveze za športe z letečimi diski World Flying Disc Federation (v nadaljevanju WFDF) zato se
ravna skladno z njenimi načeli in pravili.
2. člen
Tekmovalni pravilnik Frizbi zveze Slovenije v ultimate panogi (v nadaljevanju pravilnik) obvezuje člane
(društva), udeležence in organizatorje tekmovanj v panogi ultimate, da priznavajo in upoštevajo
navedena pravila, ne glede na rang tekmovanja.
3. člen
Spremembe pravilnika pripravlja delovno telo, ki ga imenuje IO FZS v roku 1 meseca od sprejetja tega
pravilnika. V skladu s Statutom FZS izvršni odbor FZS (v nadaljevanju IO FZS) predloži skupščini FZS
v glasovanje predlagane spremembe.

2. TEKMOVALNI KOLEDAR
4. člen
Tekmovalno leto se začne 1. novembra in konča 31. oktobra naslednjega leta.
5. člen
IO FZS najkasneje do 15. marca tekočega tekmovalnega leta razpiše termine in pogoje za
organizacijo tekmovanj za posamezne kategorije. Tekmovanja so za posamezno kategorijo razpisana
glede na register igralcev v ultimate panogi, ki ga vodi FZS.
6. člen
Tekmovanja se praviloma organizirajo v turnirski obliki.
Če se prvenstveno tekmovanje organizira po ligaškem sistemu, mora vsaka ekipa praviloma odigrati
enako število tekem.
Če se prvenstveno tekmovanja organizira v turnirski obliki, organizator določi sistem (format) igranja
turnirja po predhodni potrditvi s strani IO FZS.

3. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ
7. člen
Organizatorji tekmovanj so lahko:
 FZS
 člani FZS in
 druge fizične ali pravne osebe na podlagi ustrezne pogodbe s FZS.
8. člen
Na razpis se lahko prijavijo organizatorji do razpisanega roka. IO FZS sprejme in analizira vloge, ter
izbere organizatorje tekmovanj na podlagi:
1. izpolnjevanja razpisnih pogojev,
2. cene prijavnine za udeležence,
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3. kvalitete igralne površine in druge infrastrukture,
4. geografske porazdelitve prvenstev ali
5. drugih kriterijev.
9. člen
Organizatorji morajo:
 objaviti razpis tekmovanja najmanj 1 mesec pred izvedbo (razpis se objavi na spletnem
portalu Ultimate Central povezava pa se posreduje do FZS (frizbi.zveza@gmail.com)),
 pridobiti vsa potrebna dovoljenja,
 zagotoviti varnost in zdravstveno oskrbo,
 prevzeti in urejati prijave,
 oblikovati napovednik dogodka in povabilo na dogodek za medije in o tem obvestiti FZS
(frizbi.zveza@gmail.com) ter
 tekmovanje izvesti z določbami pravilnika, Statuta FZS in pravili WFDF.

4. RAZPISI IN VODENJE TEKMOVANJ
10. člen
Razpis mora vsebovati:
 ime dogodka,
 kategorijo tekmovanja in starostne omejitve, točen kraj, datum in uro,
 prijavni in odjavni rok,
 podatke organizatorja,
 navedbo vodje tekmovanja in možnosti prehrane ter
 višino prijavnine.
11. člen
Prijavo na tekmovanje izvede društvo. V kolikor je tekmovanje organizirano v več kategorijah, se
prijava izvede za vsako kategorijo ločeno. Vsebuje naj:
 ime društva in tekmovalne ekipe, ki se bo udeležila dogodka, ime in priimek trenerja ali
kapetana,
 kategorijo (če jih je več),
 ime in priimek ter telefonsko številko kontaktne osebe ter
 seznam imen, priimkov, rojstnih datumov in hrbtnih številk igralcev.
12. člen
Igrišča morajo biti ustreznih dimenzij in ustrezno označena:
 Označen mora biti zunanji rob igrišča (100 m x 37 m).
 Označena mora biti začetna linija končne cone na vsaki strani igrišča. Začetek končne cone
se nahaja na vsaki strani igrišča, 18 metrov pred skrajnima koncema. Dimenzija končnih con
znaša (18 m x 37 m).
 Oglišča končne cone morajo biti označena s stožci prepoznavne barve.
 »Brick« točka mora biti na poljuben način označena na vsaki strani igrišča in oddaljena 20
metrov od začetne linije končne cone proti notranjosti igrišča.
 Igrišča morajo vsebovati jasno označen pas za gledalce, oddaljen najmanj 3 m od zunanjega
roba igrišča.
13. člen
Če je le možno, se tekmovanja prvenstev igrajo tako dolgo, da ena ekipa doseže 15 točk.
V primeru, da je potrebna časovna omejitev tekmovanja, se igra najmanj 60 min in največ 90 min.
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Pri časovno omejenih tekmah polčas nastopi na polovici predpisanega časa in traja 2 minuti. Če sta
ekipi ob koncu časa izenačeni, se trenutna točka odigra do konca in se meja za zmago določi kot
najvišji rezultat po odigrani točki povečan za ena (pravilo »CAP 1«).
14. člen
Organizator tekmovanja mora zagotoviti primernost igrišča za igro, organizirati tekmo v skladu s
predpisi FZS in uveljavljenimi običaji, zlasti pa ukreniti vse potrebno za varnost igralcev in drugih
uradnih oseb ter gledalcev.
Organizator mora poskrbeti za medicinsko pomoč na tekmovanju.
15. člen
Tekmovalni koledar nižjih tekmovalnih stopenj mora biti usklajen s koledarjem višjih tekmovalnih
stopenj.
16. člen
Sistem turnirja in ura začetka morata biti javno objavljena najkasneje 7 dni pred začetkom tekmovanja.
Organizator lahko v izrednih razmerah spremeni čas začetka tekmovanja pod pogojem, da ima za to
upravičen razlog.
17. člen
V primeru, ko je tekma preložena ali je treba odigrati novo, se mora ta odigrati v prvem prostem
terminu. Termin določi organizator tekmovanja s potrditvijo IO FZS.

5. KATEGORIJE
18. člen
Ultimate kategorije so:
 moška (Men’s) – sodelujejo moški,
 ženska (Women’s) – sodelujejo samo ženske in
 mešana (Mixed) – sodelujejo lahko moški in ženske.
19. člen
Za igralce v vseh zgoraj naštetih kategorij velja, da morajo v letu določenega dogodka šteti štirinajst
(14) let ali več.
20. člen
Vsaka izmed naštetih po spolih ločenih kategorij iz člena 18, se lahko dodatno omeji glede na starost:
 pod 11 (U11) – igralec, ki lahko igra v tej starostni skupini, mora imeti vsaj osem (8) let in ne
sme imeti enajst (11) let ali več v letu dogodka,
 pod 14 (U14) – igralec, ki lahko igra v tej starostni skupini, mora imeti vsaj deset (10) let in ne
sme imeti štirinajst (14) let ali več v letu dogodka,
 pod 17 (U17) – igralec, ki lahko igra v tej starostni skupini, mora imeti vsaj dvanajst (12) let in
ne sme imeti sedemnajst (17) let ali več v letu dogodka,
 pod 20 (U20) – igralec, ki lahko igra v tej starostni skupini, mora imeti vsaj dvanajst (12) let in
ne sme imeti dvajset (20) let ali več v letu dogodka,
 pod 24 (U24) – igralec, ki lahko igra v tej starostni skupini, mora imeti vsaj štirinajst (14) let in
ne sme imeti štiriindvajset (24) let ali več v letu dogodka,
 master – igralec, ki lahko igra v tej starostni skupini, mora imeti triintrideset (33) let ali več v
letu dogodka in
 ženski master (Women Master) – igralka, ki lahko igra v tej starostni skupini, mora imeti
trideset (30) let ali več v letu dogodka.
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6. TRENERJI
21. člen
Trenersko dolžnost na tekmah opravljajo le trenerji, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določi FZS.
Izpolnjevanje pogojev je pred začetkom tekme dolžan ugotoviti organizator.
Če organizator ugotovi, da trener ne izpolnjuje pogojev, mu ne dovoli voditi ekipe v času tekme.

7. POGOJI NASTOPANJA NA TEKMOVANJU
22. člen
Na tekmi lahko nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik organizatorja, so člani
društva, ki je član FZS, so vpisani v register igralcev FZS in imajo opravljen najmanj osnovni certifikat
poznavanja pravil, ki ga pridobijo na spletni strani www.wfdf.org.
23. člen
Igralec na enem tekmovanju ne more igrati za več tekmovalnih ekip.
Igralec lahko nastopa za drugo tekmovalno ekipo z dovoljenjem svojega kluba.
24. člen
Če ena ekipa ostane med tekmo z manj kot 7 igralci, se tekma ustavi in počaka 5 minut. Če ekipa po
preteku 5 minut nima minimalnega števila igralcev, se tekma prekine.

8. OPREMA
25. člen
Oprema mora biti v skladu s pravili WFDF.
26. člen
Dresi igralcev morajo biti takšne barve, da se ekipi razlikujeta. Če želita nastopita ekipi v dresih enake
ali podobne barve, se barva dresov določi z metom kovanca.
27. člen
Igralci morajo imeti na hrbtni strani majic dobro vidne številke.
Številke morajo praviloma biti od 0 do 99 in se morajo ujemati s številkami na seznamu, ki ga mora
predstavnik ekipe predložiti pred začetkom tekme organizatorju.

9. REZULTATI TEKEM IN UVRSTITEV EKIP
28. člen
Na tekmi zmaga tista ekipa, ki prva doseže 15 točk ali, na časovno omejenih tekmovanjih, ima po
koncu tekme več točk.
Neodločen rezultat ni mogoč.
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29. člen
Ekipa, ki zmaga prvenstveno tekmovanje v določeni kategoriji, po pravilih in predpisih določenih v
pravilniku, osvoji naslov državnega prvaka te kategorije, razen če drug pravilnik ali sklep IO FZS ne
določa drugače.

10. ŠPORTNI DUH (»SPIRIT OF THE GAME«)
30. člen
Športni duh (»Spirit Of The Game«) se ocenjuje na vsaki tekmi prvenstva, na predpisanih obrazcih,
potrjenih s strani IO FZS. Obrazci vsebujejo pet kategorij športnega duha kot določajo pravila WFDF:
poznavanje pravil, izogibanje telesnega kontakta, pozitivni odnos in samokontrola, fair play in
komunikacija.
Ekipa, ki doseže na prvenstvu največje število točk za športni duh, se ji podeli Nagrada za športni duh
(»SOTG« nagrada).

11. PRAVICE NASTOPA NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH
31. člen
Pridobljen naslov državnega prvaka v tekočem tekmovalnem letu, omogoča društvu pravico do
prednostne prijave na mednarodna klubska tekmovanja pod organizacijo WFDF in EUF.
32. člen
Prednostna prijava velja za mednarodna tekmovanja, ki imajo omejeno število mest in so razpisana v
naslednjem tekmovalnem letu (European Ultimate Championship Series, World Ultimate Club
Championship).
33. člen
Prednostna pravica prijave je vezana na kategorijo v kateri je društvo pridobilo naslov državnega
prvaka.
34. člen
Društvo s pridobljeno prednostno pravico mora najkasneje do konca meseca februarja v naslednjem
tekmovalnem letu sporočiti IO FZS namero o koriščenju prednostne pravice prijave na mednarodna
tekmovanja. V kolikor tega ne naredi, lahko IO FZS podeli prednostno pravico drugo uvrščeni ekipi.

12. DOPING
35 člen
Uporabljajo se pravila slovenske antidoping organizacije.

13. PRITOŽBEN POSTOPEK
36. člen
Zainteresirano društvo, ki je član FZS ima pravico do pritožbe na tekmo.
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Pritožbo je potrebno poslati pisno IO FZS v dveh dneh po odigrani tekmi. Kot dokaz pravočasnosti
velja poštni žig priporočene pošiljke oziroma datum prejema pritožbe na elektronski naslov
frizbi.zveza@gmail.com. Pritožba mora biti obrazložena.
37. člen
Pritožba mora biti rešena v 30 dneh po prejemu. Za reševanje pritožbe je odgovoren IO FZS, ki
skupščini predlaga ukrepe, končno odločitev glede pritožbe pa sprejme skupščina FZS.
38 člen
Ta pravilnik je sprejela skupščina FZS na svoji seji dne 27.2.2017 in velja od 1. marca 2017 dalje.

Predsednik FZS
Anže Zorman

