Na podlagi 49. člena Statuta Speed badminton zveze Slovenije je
skupščina na svoji redni seji dne 31. marca 2012 sprejela

DISCIPLINSKI PRAVILNIK

I. Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik ščiti športno moralo, red in disciplino v Speed badminton zvezi
Slovenije (v nadaljevanju: zveza), določa disciplinske kršitve, splošne
pogoje za odgovornost in sankcije zanje ter ureja postopek za obravnavanje
disciplinskih kršitev.
Določbe tega pravilnika veljajo za vse sankcije, ki se lahko predpisujejo
po drugih pravilnikih zveze.
2. člen
Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za disciplinsko kršitev, če dejanje
ni bilo s statutom, s tem pravilnikom ali drugimi pravilniki zveze določeno
kot disciplinska kršitev, preden je bilo storjeno, in če za tako dejanje ni
bila predpisana sankcija.
3. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane zveze, za funkcionarje
zveze in za tekmovalce, člane društev, ki so člani zveze, ne glede na kraj
storitve disciplinske kršitve.
4. člen
Disciplinska komisija vodi postopek obravnavanja disciplinskih kršitev in
izreka morebitne sankcije.
Disciplinska komisija se pri svojem delu drži splošnih načel kazenskega
postopka, zlasti pa načela nepristranosti in načela predhodnega zaslišanja
obdolženca oziroma predstavnika obdolženega člana zveze.
5. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. En član zveze
ima v disciplinski komisiji lahko največ enega predstavnika. Vse člane
izvoli skupščina. Izvoljeni so za dobo dveh let in so po preteku mandata
lahko ponovno izvoljeni. Predsednika izvolijo člani disciplinske komisije
izmed sebe na prvi svoji seji.
Predsednik disciplinske komisije mora imeti končano visoko šolo ali mora
biti starejši od 28 let.
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini.

6. člen
Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije
člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

II. Disciplinske kršitve in predpisovanje ter izrekanje sankcij
7. člen
Disciplinske kršitve so naslednje:
- kršitve določb statuta zveze in drugih aktov zveze,
- nespoštovanje sprejetih sklepov organov zveze,
- ravnanje, ki prizadene ugled ali interese zveze.
Disciplinske kršitve, ki jih lahko zakrivijo tekmovalci, člani društev, ki
so člani zveze, so naslednje:
- hujše, namerne ali ponavljajoče se kršitve, ki neposredno ali posredno
zmanjšujejo ugled zveze doma ali v svetu oziroma škodijo slovenskemu
speed badmintonu;
- uživanje nedovoljenih poživil.
8. člen
Za storjeno disciplinsko kršitev se sme članom zveze predpisati ena od
naslednjih sankcij:
- opomin,
- javni opomin,
- denarna kazen,
- izključitev.
Za storjeno disciplinsko kršitev se sme tekmovalcem, članom društev, ki so
člani zveze, predpisati ena od naslednjih sankcij:
- opomin,
- javni opomin,
- začasna prepoved nastopanja,
- trajna prepoved nastopanja.
Za storjeno disciplinsko kršitev se sme funkcionarjem zveze predpisati
sankcija prepovedi opravljanja funkcije.
Če je bila izrečena sankcija tekmovalcu ali funkcionarju zveze, ne more
biti za isto disciplinsko kršitev izrečena nikakršna sankcija članu zveze,
katerega član je tekmovalec oziroma funkcionar zveze.
9. člen
Če je bila povzročena materialna škoda, se lahko zahteva njena povrnitev od
člana zveze, katerega član je oseba, ki jo je povzročila. Ta določba ne
vpliva na morebitne regresne zahtevke, ki jih lahko ima član zveze do
svojega člana.
Če povzroči materialno škodo oseba, ki ni članica nobenega člana zveze, se
lahko povračilo škode zahteva od nje osebno.
Višino povzročene materialne škode oceni disciplinska komisija.

Poleg zahtevka za povračilo povzročene materialne škode se lahko izreče
tudi sankcija.
10. člen
Sankcije praviloma izreka disciplinska komisija, lahko pa jih izrekajo tudi
ostali organi zveze, če tako izrecno predvidevajo ta ali drugi pravilniki
zveze.
Organi zveze iz prvega odstavka tega člena lahko izrekajo sankcije ne da bi
se striktno držali postopka iz tega pravilnika, vendar lahko izrečejo le
opomin, javni opomin in denarno kazen do 100 EUR. Hkrati morajo dati tudi pouk o
pravnem sredstvu.
Sankcije zoper tekmovalce lahko izreka le disciplinska komisija. Izjemoma
lahko upravni odbor zveze z dvotretjinsko večino vseh članov odbora zoper
tekmovalce zaradi očitnih in hudih kršitev in zaradi preprečitve morebitne
nadaljnje škode, ki bi jo lahko povzročil tekmovalec s kršitvami v
prihodnosti, izreče sankcijo začasne prepovedi nastopanja, a le za mesec
dni. Zoper tak sklep upravnega odbora ni pritožbe, vendar je upravni odbor
dolžan poskrbeti, da bo v najkrajšem času izpeljan disciplinski postopek.
Sankcija iz prejšnjega odstavka tega člena se všteva v sankcijo, ki jo
pozneje izreče disciplinska komisija. Če disciplinska komisija ugotovi, da
je bila sankcija, ki jo je izrekel upravni odbor, neupravičena, naloži
upravnemu odboru povrnitev škode, ki jo je povzročil. Višino odškodnine
določi disciplinska komisija.
11. člen
Opomin se sme izreći za disciplinsko kršitev, storjeno v takih olajševalnih
okoliščinah, ki jo delajo posebno lahko in je mogoče pričakovati, da bo
namen kaznovanja dosežen tudi z izrekom opomina.
Opomin se sme izreči tudi, če je disciplinska kršitev v tem, da ni bila
izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila z disciplinsko kršitvijo
povzročena škoda, storilec pa je pred izrekom sankcije izpolnil predpisano
obveznost oziroma popravil ali povrnil povzročeno škodo.
12. člen
Javni opomin se sme izreči za disciplinsko kršitev, za katero bi se lahko
izrekel opomin, če disciplinska komisija presodi, da je potreben izrek
javnega opomina.
13. člen
Opomin in javni opomin se lahko izrečeta tudi, če nista izrecno predpisana
kot sankcija za določeno disciplinsko kršitev.
14. člen
Denarna kazen se lahko predpiše za vse disciplinske kršitve in sicer v
razponu od 30 do 1.000 EUR.

15. člen
Izključitev se lahko predpiše za najhujše disciplinske kršitve, izreče pa
se lahko tudi za ponavljajoče se hude disciplinske kršitve.
Izključitev je lahko tudi avtomatična, če član zveze ne plača denarne kazni
v roku, ki ga je določila disciplinska komisija ali drug organ zveze (2.
odstavek 10. člena).
16. člen
Začasna prepoved nastopanja se lahko predpiše za vse disciplinske kršitve,
ki jih lahko storijo tekmovalci in sicer za čas od enega meseca do dveh let.
Lahko se izreče kot prepoved nastopanja v tujini, kot prepoved nastopanja
doma ali kot prepoved nastopanja doma in v tujini. Izreka se na cele mesece.
17. člen
Trajna prepoved nastopanja se lahko predpiše le za najhujše kršitve. Izreče
se lahko le tekmovalcu, ki je že bil kaznovan s prepovedjo nastopanja doma
in v tujini za najmanj eno leto.
17.a člen
Prepoved opravljanja funkcije se lahko predpiše zoper funkcionarja zveze
zaradi hudih kršitev statuta ali drugih aktov zveze oz. zaradi ravnanja, ki huje
prizadene ugled ali interese zveze.
Prepoved opravljanja funkcije se lahko izreče kot začasna prepoved (do 5
let) in kot trajna prepoved. Trajna prepoved se lahko izreče le funkcionarju, ki je že
bil kaznovan s prepovedjo opravljanja funkcije za vsaj eno leto.
18. člen
Sankcije so lahko tudi pogojne. Pogojne sankcije se lahko izrekajo na cele
mesece za preizkusno dobo od treh mesecev do dveh let.
Če disciplinski kršitelj stori novo disciplinsko kršitev v obdobju preizkusne dobe,
lahko disciplinsko sodišče prekliče pogojno sankcijo in izreče enotno sankcijo za
prejšnjo in novo disciplinsko kršitev; pri tem vzame, da je sankcija iz preklicane
pogojne obsodbe že določena.
19. člen
Vsaka sankcija mora biti vpisana v ustrezni register pri zvezi.

III. Uvedba disciplinskega postopka
20. člen
Disciplinski postopek se začne na podlagi pisne prijave. Če disciplinska
komisija zve za disciplinsko kršitev, glede katere ni bila vložena prijava,

sporoči to upravnemu odboru zveze, ki lahko poda prijavo.
Disciplinska komisija lahko tudi združi več prijav in opravi skupen
postopek za več očitanih disciplinskih kršitev skupaj.
21. člen
Prijavo (predlog) za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda vsak član
zveze in vsak organ ali komisija zveze (predlagatelj). Prijavo lahko poda
tudi vrhovni sodnik, a le za kršitve na tekmovanjih, ki so v njegovi
pristojnosti.
Prijava je lahko naslovljena na disciplinsko komisijo ali na sekretarja
zveze. Če je prijava naslovljena na sekretarja zveze, jo ta nemudoma
posreduje disciplinski komisiji.
Prijava mora biti pisna in mora vsebovati ime osebe (člana zveze,
funkcionarja zveze ali tekmovalca), zoper katero se predlaga uvedba
disciplinskega postopka in opis storjene disciplinske kršitve. Če je prijava
vložena zoper več oseb skupaj, se postopek opravi zoper vse te osebe
naenkrat.
Če je podanih več prijav za isto zadevo, to sporoči disciplinska komisija
vsem prijaviteljem in jih hkrati pozove, da izberejo skupnega predstavnika,
ki bo zastopal vse prijavitelje. Izbira skupnega predstavnika ne omejuje
posameznih prijaviteljev, da se udeležijo disciplinskega postopka in da
izvajajo dokaze.
22. člen
O uvedbi postopka obvesti disciplinska komisija obdolženca, predlagatelja
in upravni odbor zveze. Obdolženec je vsakdo, zoper katerega je bil sprožen
disciplinski postopek. Če je obdolženec fizična oseba (tekmovalec), potem
disciplinska komisija o uvedbi postopka obvesti tudi člana zveze, katerega
član je obdolženec.
Obvestilo je pisno in zajema ime obdolženca, ime predlagatelja, opis disciplinske
kršitve in zagroženo sankcijo.
Hkrati z obvestilom se pošlje tudi vabilo na obravnavo, na katero se vabi
predlagatelja, obdolženca, predstavnika upravnega odbora zveze in morebitne druge
osebe, ki bi po mnenju disciplinske komisije lahko prispevale k pravični odločitvi.

IV. Izločitev članov disciplinske komisije
23. člen
Če katerikoli član disciplinske komisije meni, da zaradi svojega razmerja
do predlagatelja ali obdolženca ne more odločati nepristransko, lahko
predlaga disciplinski komisiji, da ga izloči. Izločitev lahko iz istih
razlogov predlagata tudi predlagatelj in obdolženec.
O izločitvi glasuje disciplinska komisija, ki v primeru izločitve izbere novega člana
(nadomestni član disciplinske komisije), ki ima vse pristojnosti, kot bi jih imel
izločeni član, a le za tisti postopek, v katerem nadomešča izločenega člana.
Nadomestni član disciplinske komisije je praviloma član istega člana zveze (kluba),

kot je izločeni član, v nobenem primeru pa ne more biti izbran tako, da ima en član
zveze v disciplinski komisiji več kot enega predstavnika.
Razmerje iz prvega odstavka tega člena, ki lahko pomeni razlog izločitve,
je zlasti sorodstveno ali posvojitveno razmerje. Dejstvo, da je član
disciplinske komisije član istega člana zveze (kluba) kot predlagatelj ali
obdolženec, ni razlog za izločitev.

V. Priprave na obravnavo
24. člen
V vabilu na obravnavo je treba obdolženca opozoriti, da lahko na obravnavo
pripelje svojega zagovornika ali pooblaščenca, oziroma, da lahko poda pisno
izjavo. Obenem ga je treba opozoriti, da se bo obravnava opravila tudi brez
njegove navzočnosti, če se je ne bo udeležil ali ne bo poslal svojega zagovornika
oziroma pooblaščenca.
Nepolnoletne osebe in osebe, ki niso popolno poslovno sposobne, zastopa
njihov zakoniti zastopnik.
25. člen
Obdolžencu mora ostati od prejema vabila na obravnavo do datuma obravnave
najmanj 8 dni za pripravo obrambe.
Izjemoma se lahko, zlasti na prošnjo obdolženca, prestavi datum obravnave, o čemer
se obvestijo vsi vabljeni.
26. člen
Če predlagatelj umakne svojo zahtevo pred ali med obravnavo, disciplinska
komisija prekine postopek in o prekinitvi obvesti vse vabljene ter upravni
odbor zveze, ki lahko nadaljuje postopek (vstopi na mesto predlagatelja) v
15 dneh od prejetja obvestila ali pa poda novo prijavo. Če upravni odbor
zveze ne nadaljuje postopka, ga disciplinska komisija ustavi in to sporoči
vsem vabljenim.

VI. Potek obravnave
27. člen
Obravnava pred disciplinsko komisijo je ustna in zaprta za javnost, z
omejitvijo, da lahko obdolženec in predlagatelj na obravnavo pripeljeta vse
osebe, ki bi po njunem mnenju lahko prispevale k pravični odločitvi. Če je
obdolženec fizična oseba (tekmovalec), lahko prisostvuje tudi član zveze
(klub), katerega član je obdolženec. Na željo obdolženca lahko predsednik
disciplinske komisije odloči, da je obravnava javna.
Člane zveze (klube) na obravnavi zastopajo zakoniti zastopniki oziroma
osebe, ki predložijo pisno pooblastilo.

28. člen
Obravnavo vodi predsednik disciplinske komisije, ki zaslišuje vabljene in
daje besedo članom disciplinske komisije in ostalim. Predsednik se lahko
glede pravnih vprašanj vedno na svojo pobudo posvetuje s svetovalcem, ki ima
pravno izobrazbo, pri čemer ta svetovalec ne sme biti udeleženec v postopku.
Predsednik mora poskrbeti, da se zadeva vsestransko razčisti, da se ugotovi
resnica in odvrne vse, kar bi zavlačevalo postopek. Prav tako mora skrbeti
za red. V ta namen lahko opozori tiste, ki motijo potek obravnave. Če tudi
po opozorilu red ni dosežen, lahko predsednik osebo, ki moti potek obravnave,
odstrani iz prostora, kjer se odvija obravnava.
Disciplinska komisija lahko sklene tudi, da se odstrani obdolženec, vendar
to ne sme bistveno vplivati na njegovo pravico do obrambe. Tak sklep se
vpiše v zapisnik.
29. člen
Obravnavo začne predsednik disciplinske komisije, ki naznani predmet
obravnave. Nato ugotovi prisotnost. Če niso prisotni vsi vabljeni, se
predsednik prepriča, ali so jim bila vročena vabila in ali so svoj izostanek
opravičili.
Če disciplinska komisija ugotovi, da obdolženec ni prišel na obravnavo, ker
mu ni bilo vročeno vabilo ali iz kakšnega drugega opravičljivega razloga,
lahko preloži obravnavo.
Če disciplinska komisija ugotovi, da obdolženec ni prišel na obravnavo, ker
se očitno namenoma izmika zaslišanju, in da ni poslal svojega zastopnika ali
pooblaščenca, lahko sklene, da bo opravila obravnavo brez njegove
prisotnosti.
Ostalim osebam se ni potrebno udeležiti obravnave, neudeležba predlagatelja pa ne
pomeni, da je umaknil prijavo.
Sklep disciplinske komisije, da se obravnava preloži ali da se opravi brez
navzočnosti obdolženca, se vpiše v zapisnik.
30. člen
Obravnava se nadaljuje s tem, da predsednik prebere vsebino prijave za
uvedbo disciplinskega postopka, po potrebi pa lahko da izjavo še predlagatelj.
Nato predsednik vpraša obdolženca, če je razumel, česa je obdolžen in mu da besedo.
31. člen
Obdolžencu je potrebno v njegovem nagovoru omogočiti neovirano izjasnitev o vseh
okoliščinah, ki se mu zdijo pomembne. Po zaslišanju obdolženca predsednik nadaljuje
z dokaznim postopkom.
Najprej izvaja dokaze predlagatelj, nato obdolženec. Uporabijo se lahko vsa
dokazna sredstva.
32. člen
Zaslišanje poteka tako, da se zaslišanemu (priči ali izvedencu) postavljajo
vprašanja. Najprej sprašuje oseba, ki je pripeljala zaslišanega, nato

nasprotna stran, nato predsednik in člani disciplinske komisije. Predsednik
lahko prepove vprašanja, ki se mu zdijo neprimerna, zlasti če zavlačujejo
postopek.
Predsednik mora poskrbeti, da se spoštuje osebnost zaslišanega. Obdolženec ni
dolžan odgovarjati na vprašanja.
Pred začetkom zaslišanja predsednik opozori zaslišanega, da je dolžan
govoriti resnico.
33. člen
Med obravnavo se vodi zapisnik, v katerega se vpisuje bistvena vsebina
poteka obravnave in vsi sklepi. Zapisnik piše član disciplinske komisije ali
oseba, ki jo pooblasti predsednik.
34. člen
Disciplinska komisija lahko s sklepom preloži obravnavo, če meni, da bi to
prispevalo k ugotovitvi resnice. Preložitev lahko zahtevata tudi predlagatelj in
obdolženec, če se med obravnavo pokažejo take okoliščine, ki bi zahtevale nove
dokaze.
35. člen
Ko so izvedeni vsi dokazi, da predsednik besedo predlagatelju in na koncu
vedno še obdolžencu.
Če predsednik ugotovi, da lahko disciplinska komisija o zadevi odloči, zaključi
obravnavo. Nato se disciplinska komisija umakne na posvetovanje in
glasovanje.

VII. Posvetovanje in glasovanje
36. člen
Posvetovanje in glasovanje disciplinske komisije je tajno (za zaprtimi
vrati). Sklepi so sprejeti, če zanje glasujeta vsaj dva člana komisije.
Komisija najprej glasuje o tem, ali je bila storjena disciplinska kršitev
in ali je obdolženec odgovoren, nato pa glasuje o sankciji, ki naj bi jo
izrekla. Če teče postopek zoper več obdolžencev naenkrat, se glasuje o
vsakem obdolžencu posebej. Če teče postopek za več disciplinskih kršitev
naenkrat, se glasuje o vsaki kršitvi posebej, nato pa o enotni sankciji, ki
se izreče za vse disciplinske kršitve skupaj.
37. člen
Pri izrekanju sankcije se upoštevajo vse okoliščine, ki lahko vplivajo na
njeno vrsto in težo. Zlasti je potrebno upoštevati težo storjene disciplinske kršitve in
njene posledice, ali je bila kršitev storjena naklepno ali iz malomarnosti, stopnjo
storilčeve odgovornosti, nagibe, motiv in način storitve disciplinske kršitve in
okoliščine v katerih je bila storjena, moralne lastnosti storilca, njegovo vedenje pred

in po disciplinski kršitvi in vse olajševalne in oteževalne okoliščine ter možne
posledice za speed badminton nasploh.
Olajševalne okoliščine so zlasti: priznanje, kesanje, povračilo škode in
poprava posledic, dostojno obnašanje do storitve kršitve, nekaznovanost,
prizadevnost pri delu v zvezi.
Oteževalne okoliščine so zlasti: povratništvo, enakovrstnost prestopka,
brezobzirnost, nešportno obnašanje, neustrezen odnos do speed badmintona in zveze.
VIII. Zaključitev postopka
38. člen
Po končanem posvetovanju in glasovanju disciplinska komisija razglasi svoj
sklep pred udeleženci obravnave. Sklep razglasi predsednik, ki hkrati poda
kratko obrazložitev. Nato predsednik vpraša osebo, zoper katero je tekel
disciplinski postopek, in predlagatelja, če želita prejeti sklep pisno.
Če se zahteva izdaja pisnega sklepa, ga morata oseba, zoper katero je tekel
disciplinski postopek, in predlagatelj prejeti v 10 dneh. Pisni sklep mora
vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu.
Če se izdaja pisnega sklepa ne zahteva, mora predsednik poučiti osebo,
zoper katero je tekel postopek, in predlagatelja o pravnih sredstvih.
Če se izreče denarna kazen, izključitev ali prepoved nastopanja, je potrebno vedno
izdati pisni sklep.
39. člen
S sklepom disciplinska komisija:
- zavrne prijavo in ustavi postopek,
- oprosti obdolženca,
- spozna obdolženca za krivega in izreče sankcijo.
40. člen
Disciplinska komisija zavrne prijavo in ustavi postopek, če:
- če ni pristojna za razsojo,
- če je predlagatelj umaknil prijavo in upravni odbor zveze ni nadaljeval
postopka (26. člen),
- če je bila obdolženemu za isto dejanje že izrečena sankcija ali je bil
oproščen,
- če disciplinski postopek ni več dopusten zaradi zastaranja.
41. člen
Disciplinska komisija oprosti obdolženca, če:
- dejanje, za katero je bila dana disciplinska prijava, ni predpisano kot
disciplinska kršitev,
- če so podane okoliščine, ki izključujejo disciplinsko odgovornost,
- če ni dokazano, da je bilo storjeno dejanje, za katero je bila dana
disciplinska prijava.

42. člen
Če disciplinska komisija spozna obdolženca za krivega:
- izreče katero kršitev je storil in pri tem navede dejstva in okoliščine,
ki so znaki disciplinske kršitve,
- ustrezno označi disciplinsko kršitev in katere določbe tega ali ostalih
pravilnikov zveze je uporabila,
- izreče sankcijo.
Če se izreče denarna kazen, disciplinska komisija določi za plačilo primeren rok, ki
ne sme biti krajši od 15 dni. Če kazen ni plačana v roku, se član zveze avtomatično
izključi.

IX. Pravna sredstva
43. člen
Zoper sklep disciplinske komisije se sme vložiti pritožba v 15 dneh po
vročitvi sklepa oziroma po razglasitvi sklepa, če ni bil zahtevan pisni
sklep.
O pritožbi odloča na drugi stopnji skupščina zveze, katere odločitev je
dokončna.
44. člen
Pravico do pritožbe imajo obdolženec, njegov zagovornik ali zastopnik,
prijavitelj in v primeru, da je obdolženec fizična oseba (tekmovalec), še
član zveze (klub), katerega član je obdolženec.
45. člen
Pritožba zoper sankcije, izrečene po 1. odstavku 8. člena, zadrži izvršitev
sklepa.
Pritožba zoper sankcije, izrečene po 2. ali 3. odstavku 8. člena, ne zadrži
izvršitve sklepa.
46. člen
Pritožba mora obsegati:
- navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga,
- pritožbene razloge in obrazložitev,
- predlog, kako naj se spremeni izpodbijani sklep,
- podpis.
V primeru pritožbe na izrečeno denarno kazen, je član zveze dolžan položiti
varščino v višini polovice zneska denarne kazni. Varščino mora položiti v
roku, določenem v 2. odstavku 42. člena, sicer je avtomatično izključen.
47. člen
Sklep disciplinske komisije se sme izpodbijati iz vseh razlogov, ki bi

lahko pripeljali do drugačnega sklepa, kot je izpodbijani.
Pritožba se lahko nanaša na dejanje, ki je bilo predmet prijave, na
kvalifikacijo disciplinske kršitve in na izbiro in odmero sankcije.
48. člen
Pritožba se vloži pri disciplinski komisiji. Disciplinska komisija zavrže
nepravilno in nepravočasno pritožbo in pritožbo na denarno kazen, za
vložitev katere ni bila vplačana varščina.
Disciplinska komisija izroči pravilno pritožbo skupščini zveze.
49. člen
Pritožba je mogoča tudi v primerih, ko je sankcijo izrekel drug organ zveze
(2. odstavek 10. člena). Tako pritožbo je potrebno vložiti najpozneje v 15
dneh po razglasitvi sankcije, pritožba pa ne zadrži izvršitve. Pritožbo
obravnava disciplinska komisija, katere odločitev je dokončna. V postopku
obravnave pritožbe se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.
Disciplinska komisija ne more izreči strožje sankcije, kot jo je izrekel drug organ
zveze.
Če je skupaj s pritožbo iz prejšnjega odstavka tega člena, vložen predlog
za uvedbo rednega disciplinskega postopka, disciplinska komisija izpelje
redni disciplinski postopek, pred izrekom sankcije pa razveljavi sankcijo
drugega organa zveze.
50. člen
Pravnomočno končan disciplinski postopek se lahko obnovi, če se:
- dokaže, da temelji sklep disciplinske komisije na ponarejenih dokazih
ali na krivem pričanju,
- izve za nova dejstva ali se predložijo novi dokazi, ki utegnejo pripeljati do
drugačnega sklepa, oziroma do izreka milejše sankcije za storilca.
Obnovo postopka je mogoče zahtevati v 30 dneh od dne, ko se je izvedelo za razloge
iz prvega odstavka tega člena, vendar najpozneje v 1 letu od
storitve disciplinske kršitve, če je obnova postopka v škodo storilca, v
njegovo korist pa je mogoče vedno zahtevati obnovo.
O zahtevi za obnovo odloča disciplinska komisija, ki s sklepom lahko
zahtevo zavrne ali zavrže ali pa dovoli obnovo.

X. Izvršitev sankcij
51. člen
Sankcije se izvršijo, ko sklepa o izrečeni sankciji ni več mogoče izpodbijati s
pritožbo (pravnomočen sklep), oziroma takoj, za sklepe, zoper katere pritožba ne
zadrži izvršitve.
Javni opomin se izvrši tako, da se objavi v kakršnemkoli sporočilu, ki ga
zveza pošilja vsem članom.

Denarno kazen je treba plačati v roku, ki ga je ob izreku denarne kazni
določila disciplinska komisija. Če kazen ni plačana v roku, je član zveze
avtomatsko izključen. Izjemoma lahko, na prošnjo člana zveze, disciplinska
komisija podaljša rok za plačilo kazni za največ mesec dni, zlasti če je
kazen visoka in izkaže član zveze finančne probleme. Če se član zveze, ki mu
je bila izrečena denarna kazen, pritoži, mora plačati varščino (pol kazni) v
roku, ki je določen za plačilo denarne kazni, sicer je avtomatično
izključen. Plačila varščine ni mogoče odgoditi kot plačila denarne kazni.

XI. Zastaranje
52. člen
Uvedba in vodenje postopka zaradi storjene disciplinske kršitve zastara v
enem letu od dneva, ko je bilo izvršeno dejanje.
Izvršitev disciplinske sankcije zastara 90 dni po dnevu, ko je sklep postal
pravnomočen.

XII. Stroški disciplinskega postopka
53. člen
Stroške za delo disciplinske komisije nosi zveza. Ti stroški vključujejo
tudi morebitna povračila stroškov prihoda oseb, ki so se odzvale vabilu
disciplinske komisije.
Obdolženec sam krije svoje stroške v zvezi z disciplinskim postopkom.

XIII. Sočasnost disciplinskih postopkov
54. člen
Če disciplinska komisija med potekom postopka ugotovi, da je proti
tekmovalcu, zoper katerega teče disciplinski postopek, uveden tudi postopek
pred ustreznim organom mednarodne speed badminton zveze, lahko prekine postopek
do odločitve mednarodnega organa.
Disciplinska komisija lahko upošteva odločitev organa mednarodne
speed badminton zveze, lahko pa odloči po svoje. Če mednarodni organ kaznuje
tekmovalca s prepovedjo nastopanja v tujini, ta prepoved zajema tudi
prepoved nastopanja doma.
Če disciplinska komisija med potekom postopka ugotovi, da je proti
tekmovalcu, zoper katerega teče disciplinski postopek, uveden tudi postopek
pred ustreznim organom matičnega kluba, to ne vpliva na potek postopka.

XIV. Konstitutivna seja

55. člen
Če je na volitvah za člane disciplinske komisije izvoljen vsaj en nov član,
se mora disciplinska komisija najprej konstituirati. Prvo sejo skliče
predsednik zveze najpozneje takrat, ko prispe prva prijava. Na prvi seji
člani disciplinske komisije izvolijo izmed sebe predsednika.
Če pride zaradi volitev do zamenjave članov disciplinske komisije med
trajajočim postopkom, tega dokonča disciplinska komisija v stari sestavi.
Disciplinska komisija v stari sestavi lahko tudi odloči, da bo dokončanje
postopka prepustila novoizvoljeni komisiji.

XV. Kršitve in sankcije
56. člen
Članom zveze (klubom) se za kršitve lahko izrečejo sledeče sankcije:
- denarna kazen do 1.000 EUR ali izključitev iz zveze zaradi kršitve
statuta zveze,
- denarna kazen do 600 EUR zaradi nespoštovanja sklepov zveze
(skupščine ali upravnega odbora),
- denarna kazen do 600 EUR zaradi neprimernega obnašanja njihovih
članov na tekmovanjih v tujini, ki se jih udeležujejo kot predstavniki zveze
ali svojih klubov (spremljevalci igralcev, team managerji, ipd), zaradi
katerega je na zvezo prispela uradna pritožba iz tujine,
- denarna kazen do 300 EUR zaradi obrekovanja ali žalitev posameznikov,
klubov ali zveze, ki jih zagrešijo njihovi člani,
- denarna kazen do 300 EUR zaradi brezbrižnosti do discipline njihovih
članov,
- denarna kazen do 300 EUR zaradi neprimernega obnašanja njihovih
delegatov na seji skupščine zveze (odstranitev s seje),
- denarna kazen do 300 EUR zaradi neprimernega obnašanja njihovih
članov na tekmovanjih v tujini, ki se jih udeležujejo kot predstavniki zveze
ali svojih klubov (spremljevalci igralcev, team managerji, ipd),
- denarna kazen do 300 EUR, če njihovi člani na zaslišanju ne govorijo
resnice (3. odstavek 32. člena),
- denarna kazen do 150 EUR zaradi nevestnega opravljanja funkcij
njihovih članov v organih zveze,
- denarna kazen do 100 EUR zaradi neupravičenega izostanka na povabilo organov
zveze.
Sankcije iz prvega odstavka tega člena lahko izreka tudi upravni odbor
zveze v skladu s 1. odstavkom 10. člena.
57. člen
Tekmovalcem se za kršitve lahko izrečejo sledeče sankcije:
- prepoved nastopanja do dveh let ali trajna prepoved nastopanja zaradi
uživanja nedovoljenih poživil,
- prepoved nastopanja do dveh let ali trajna prepoved nastopanja zaradi

neprimernega obnašanja v tujini, zaradi katerega je zveza prejela uradno
pritožbo iz tujine,
- prepoved nastopanja do dveh let ali trajna prepoved nastopanja, če na
zaslišanju ne govorijo resnice (3. odstavek 32. člena),
- prepoved nastopanja do enega leta ali trajna prepoved nastopanja zaradi
nekulturnega, nekorektnega in nešportnega obnašanja doma ali v tujini,
- prepoved nastopanja do 9 mesecev zaradi kakršnihkoli postopkov, ki
povzročijo nepravilen tok ali izid posamezne tekme ali tekmovanja v celoti,
- prepoved nastopanja do 9 mesecev zaradi dogovarjanja o rezultatih tekem,
- prepoved nastopanja do 6 mesecev zaradi nespoštovanja odločitev vrhovnih
sodnikov ali drugih pristojnih funkcionarjev zveze,
- prepoved nastopanja do 6 mesecev zaradi obrekovanja ali žaljenja
posameznikov, klubov ali zveze,
- prepoved nastopanja do 6 mesecev zaradi neopravičenega nenastopanja za
reprezentanco ali nesodelovanja na pripravah reprezentance,
- prepoved nastopanja do 3 mesecev zaradi neopravičenega nenastopa na
tekmovanju, na katerem je bil tekmovalec prijavljen in se ni pravočasno
odjavil.
Sankcije iz prvega odstavka tega člena lahko izreka tudi upravni odbor
zveze v skladu s 1. odstavkom 10. člena.
57.a člen
Funkcionarjem zveze se za kršitve lahko izrečejo sledeče sankcije:
- prepoved opravljanja funkcije do petih let ali trajna prepoved
opravljanja funkcije zaradi hujših kršitev statuta zveze ali drugih aktov
zveze,
- prepoved opravljanja funkcije do petih let ali trajna prepoved
opravljanja funkcije, če na zaslišanju ne govorijo resnice (3. odstavek 32.
člena),
- prepoved opravljanja funkcije do dveh let ali trajna prepoved
opravljanja funkcije zaradi zlorabljanja svoje funkcije doma ali v tujini,
- prepoved opravljanja funkcije do dveh let ali trajna prepoved
opravljanja funkcije zaradi neprimernega obnašanja,
- prepoved opravljanja funkcije do enega leta zaradi nespoštovanja sklepov
zveze (skupščine ali upravnega odbora),
- prepoved opravljanja funkcije do šestih mesecev zaradi malomarnega
opravljanja funkcije,
- prepoved opravljanja funkcije do enega meseca zaradi neupravičenega
izostanka na povabilo organov zveze.

XVI. Končna določba
58. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina zveze.

