Na podlagi 33. člena statuta Zveze za hokej na travi Slovenije je UO ZHNTS na seji, dne
23.3.2013 sprejel

PRAVILNIK O POTOVANJU URADNIH OSEB ZHNTS NA TEKMOVANJA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o potovanju uradnih oseb ZHNTS na tekmovanja ureja način potovanja uradnih
oseb ZHNTS na tekmovanja in odgovornost za kritje stroškov le tega.
Uradne osebe ZHNTS so sodniki in delegati.
2. člen
Pravilnik velja za vsa tekmovanja pod okriljem FIH-a in EHF-a, na katerih nastopajo
reprezentanca, klubi (člani ZHNTS) ali druge ekipe (v primeru ostalih tekmovanj) in so na
njih uradne osebe imenovane s strani FIH-a, EHF-a ali ZHNTS.
II. NAČIN POTOVANJA IN ODGOVORNOST ZA KRITJE STROŠKOV
3. člen
Način potovanja sodnikov in delegatov v primeru reprezentančnih tekmovanj določi ZHNTS
v soglasju s sodniki ali delegati.
Način potovanja sodnikov in delegatov v primeru klubskih tekmovanj določi klub v soglasju
s sodniki, delegati in ZHNTS.
Način potovanja sodnikov in delegatov v primeru ostalih tekmovanj določi ZHNTS v
soglasju s sodniki in delegati.
Vsi udeleženci so dolžni spoštovati in se ravnati v skladu s pravilniki in navodili FIH-a in
EHF-a o prihodu in odhodu uradnih oseb na ali s tekmovanja.
4. člen
Odgovornost za kritje stroškov se deli na reprezentančna, klubska in mednarodno delegirana
(druga) tekmovanja.
1. Reprezentančno tekmovanje:
- v primeru delegata: ZHNTS krije 100% stroškov,
- v primeru sodnika: ZHNTS krije 100% stroškov.

2. Klubsko tekmovanje:
- v primeru delegata: ZHNTS krije 33,3% stroškov in klub 66,7% stroškov,
- v primeru sodnika (sodnik ZHNTS): ZHNTS krije 33,3% stroškov in klub 66,7% stroškov,
- v primeru sodnika (tuji sodnik): ZHNTS krije 50% stroškov in klub 50% stroškov.
3. Ostala tekmovanja:
V skladu s sklepom UO ZHNTS se kritje stroškov določi za vsak primer posebej.
5. člen
V primeru, da je na klubsko tekmovanje imenovan tuji sodnik in je prvotno imenovani
sodnik ZHNTS neopravičeno odpovedal imenovanje, ima klub pravico zahtevati povrnitev
stroškov od sodnika ZHNTS.
Kot neopravičen razlog za odpoved imenovanja uradnih oseb ZHNTS se šteje odpoved
imenovanja manj kot en mesec pred začetkom tekmovanja in uradna oseba ne predloži
dokazil, ki ga opravičujejo odpovedi. O opravičenosti zahteve za povrnitev stroškov od
uradne osebe ZHNTS na zahtevo kluba odloča UO ZHNTS.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Pravilnik o potovanju uradnih oseb ZHNTS na tekmovanja začne veljati takoj s sprejetjem
na seji Upravnega odbora ZHNTS.
7. člen
S sprejetjem tega pravilnika prenehajo veljati vsi sklepi organov ZHNTS, ki so urejali to
področje.
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