PRAVILNIK O MERILIH ZA UDELEŽBO NA DOMAČIH IN TUJIH SMUČARSKIH SREČANJIH
NOVINARJEV ŠPORTNIKOV
1. člen
Na rednih zimskih srečanjih lahko sodelujejo člani SCIJ Slovenije - Društva novinarjev športnikov
Slovenije ( v nadaljevanju društva), častni člani in gostje s povabilom IO SCIJ Slovenija.
Srečanje praviloma poteka od nedelje do sobote, tekmovalni del pa se začne v sredo zvečer.
Med rednim zimskim srečanjem društva obvezno potekata tekmovanji v veleslalomu in tekih
(klasična tehnika) ter tekmovanje v kombinaciji teh dveh disciplin. Podrobna določila o izvedbi
tekmovanj ter računanju uvrstitev v kombinaciji določa Tekmovalni pravilnik društva.
Tekmovanj se morajo praviloma udeležiti vsi člani društva.
2. člen
Udeležba na tekmovanjih in na zadnjem zimskem srečanju društva v tekmovalnem delu ter
dejavnost v društvu so načelni pogoji za udeležbo na svetovnem, mednarodnih in nacionalnih
srečanjih v drugih državah.
Svetovnega, mednarodnih in nacionalnih srečanj v drugih državah se lahko udeležijo le člani
društva, ki so hkrati člani Društva novinarjev Slovenije oziroma imajo veljavno izkaznico
Mednarodne novinarske federacije.
Častni člani društva se lahko udeležijo mednarodnih in nacionalnih srečanj v drugih državah.
Udeleženci svetovnega, mednarodnih in nacionalnih srečanj v drugih državah morajo obvladati
vsaj en svetovni jezik. Morajo biti sposobni in pripravljeni, da predstavljajo svoje društvo in državo
na svetovnem, mednarodnih in nacionalnih srečanjih v drugih državah SCIJ in med prireditelji teh
srečanj.
3. člen
Reprezentanco ter udeležence mednarodnih in nacionalnih srečanj v drugih državah določi
izvršni odbor.
Reprezentanco na vsakoletnem svetovnem srečanju sestavljajo člani po tekmovalnem uspehu in
po delovnih zaslugah v društveni dejavnosti.
V reprezentanci mora biti vsaj polovica udeležencev mlajših od 45 let in najmanj tretjina novinark,
pri čemer se upoštevajo tudi športni dosežki udeležencev.
Kolikor je mogoče, morajo biti v reprezentanci zastopani različni novinarski poklici (poročevalec,
urednik, fotograf itd.)
4. člen
Po tekmovalnem uspehu so člani reprezentance najbolje uvrščeni v kombinaciji:
- članice,
- člani,
- veteranke,
- veterani,
- super veteranke,
- super veterani.

Če je udeležba na svetovnem srečanju omejena na manj kot 12 članov reprezentance, imajo
prednost reprezentanti s tekmovalnimi uspehi.
Če se število udeležencev zmanjša na manj kot 6, imajo prednost mlajše kategorije.
5. člen
Ne glede na tekmovalni rezultat ali delovne zasluge v društveni dejavnosti praviloma ne more biti
član reprezentance novinar(ka), če se je udeležil zadnjega svetovnega srečanja. Udeležba je
praviloma možna vsaki dve leti.
Pravilo 1. odstavka tega člena ne velja za kategorijo članic in članov. Izvršni odbor jih lahko v
reprezentanco uvrsti pred potekom roka obvezne odsotnosti.
Svetovna srečanja, ki jih organizira društvo, so izjema od tega pravila.
O izjemah določenih v 2. in 3. odstavku tega člena odloča izvršni odbor. O njih posebej poroča
predsednik društva na prvem naslednjem občnem zboru.
6. člen
Če novinar(ka) po določbah 1. odstavka 5. člena ne more biti uvrščen v reprezentanco ali zaradi
drugih razlogov ne želi ali ne more biti član reprezentance,
se v reprezentanco po tekmovalnih rezultatih uvrsti naslednje uvrščeni.
Enako velja tudi za del reprezentance, ki jo sestavljajo novinarji(ke) po delovnih zaslugah v
društveni dejavnosti.
Če je treba v časovni stiski določiti nove člane reprezentance, jih določi izvršni odbor društva. O
tem posebej poroča predsednik društva na prvem naslednjem občnem zboru.
7. člen
Izvršni odbor pri določanju reprezentance za svetovno srečanje in udeležencev na mednarodnih
in nacionalnih srečanjih v drugih državah upošteva načelo rotacije, tako da se v daljšem
časovnem obdobju teh srečanj udeleži čimveč članov društva iz različnih medijev in redakcij.
8. člen
S svetovnega, mednarodnega ali nacionalnega srečanja v drugih državah mora vsak novinar(ka)
objaviti vsaj en novinarski sestavek. Besedilo oziroma časopisni izrezek ali pa podatke o objavi
na RTV mora avtor obvezno poslati kapetanu zadnjega srečanja, ki o objavah obvesti izvršni
odbor pred odhodom reprezentance na naslednje srečanje.
Neizpolnitev te obveznosti je lahko razlog, da novinar(ka) ne more biti član reprezentance ali
udeleženec mednarodnega ali nacionalnega srečanja v drugih državah.
9. člen
Spremembe tega pravilnika začnejo veljati z dnem sprejetja na rednem letnem občnem zboru na
Rogli, 5. 2. 2015.
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