Za:

vsem igralcem, ki nastopajo na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem BE in BWF

Datum: 19.8.2014
Zadeva: Pravila glede napisov in oglasov na oblačilih ter prijave/odjave na turnirje

Pozdravljeni,
Pričenja se nova sezona in z njo nastopanje najboljših na mednarodnih tekmovanjih v tujini,
ki štejejo za evropsko in svetovno (mladinsko in člansko) jakostno lestvico. Da ne bi prihajalo
do težav ob nastopih na tekmovanjih zaradi določenih (novih) pravil, v nadaljevanju sledi
kratek povzetek le-teh:
-

OBLAČILA – napis na majici zadaj

Napis morajo biti v obliki:

I.UTROSA
SLOVENIA

»Ime.primek« je velikost črk v višini od 6 do 10 cm, »država« je velikost črk točno v višini 5
cm.
Na turnirjih nižjega ranga (mladinski turnirji BE) je napis na majici opcijski do polfinal, od
polfinal naprej pa obvezen. Na turnirjih višjega ranga pa je napis obvezen.
Kadar napis ni obvezen, se lahko uporabljajo popolnoma nepopisane majice. Če se napis
uporablja, mora ta biti pravilen!
Sponzorski logotipi – na majici je lahko največ 5 logotipov (grb šteje za logotip); lahko so na
levem ali desnem rokavu, ramenu ali ovratniku ter prsih. Prav tako je lahko logotip na sredini
spredaj ali zadaj. Logotip ne sme presegati 20 cm2 (5x4 spredaj ali 10x2 zadaj). Po dva
logotipa sta lahko še na vsaki nogavici, na kratkih hlačah ali znojnikih pa po en logotip.
-

PRIJAVE in ODJAVE

Prijave za mednarodne turnirje pošljite na BZS najkasneje 7 dni pred rokom prijav na
dusan.skerbis@badminton-zveza.si . Prijave morajo biti poslane s strani kluba, ki je ob tem
tudi garant, da krije morebitne kazni s strani BWF ali BE v primeru kršitev pravil
prijavljenega igralca.

Odjave brez kazni so možne do nedelje dva tedna pred žrebom za turnir (to v praksi pomeni
približno 18 dni pred začetkom turnirja - najkasneje v soboto v tednu pred žrebom morate
osebno kontaktirati Dušana Skerbiša 041 742 234, da poskuša pravočasno odjaviti). V
primeru pravočasne odjave morate vsekakor poravnati celotno prijavnino organizatorju in
morebitne stroške odpovedi rezervacije prenočišča. V primeru nepravočasne odjave pa še 150
USD po disciplini.
Več si lahko preberete v: http://www.bwfbadminton.org/file.aspx?id=464370&dl=1
Športni pozdrav,
Dušan Skerbiš ml.
Direktor reprezentanc Badmintonske zveze Slovenije

