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OBVEZNOSTI IGRALCEV  
 
 

 

  1. Strinjam in obvezujem se, da bom spoštoval napisane pogoje, pravilnike Odbojkarske zveze 
Slovenije (v nadaljevanju OZS) in komisije za odbojko na mivki ter uradna pravila odbojkarske 
igre. 

 
  2. S tem pooblaščam OZS, da uporabi moje ime, podobo in osebne podatke za objavo, 

promocijo in reklamo tekmovanja v odbojki na mivki v Sloveniji v sezoni 2006 in prikaz na TV, 
v dnevnih časopisih in snemanje le teh. 

 
  3. Potrjujem, da OZS pripadajo vse pravice za turnirje in turnirske prenose. 
 
  4. Dovoljujem in dajem OZS pravico, da preudarno s sliko ali v živo s posnetkom ali direktnim 

televizijskim prenosom prikaže mene na tekmovanjih v Sloveniji za sezono 2006 v kakršnem 
koli elektronskem mediju brez vsake odškodnine. 

 
  5. Obvezujem se, da bom spoštoval od OZS ali lokalnega organizatorja predpisan časovni 

razpored na tekmovanju. Pravočasno bom prihajal na tekme, na katerih igram in na finalne 
slovesnosti (ekipe plasirane na 1., 2. in 3. mesto). Zavedam se, da bom diskvalificiran, če bom 
zamudil na tekmo več kot 10 minut, kot je predpisan čas začetka tekme. 

 
  6. Strinjam se, da bom na glavnem turnirju nosil uradno uniformo (majica) proizvedeno in dano 

na razpolago s strani OZS ali lokalnega organizatorja med segrevanjem na igrišču, tekmo, 
intervjuji in slovesnostih. Na uradne majice mi ni dovoljeno našiti našitke z reklamami mojih 
sponzorjev. 

 
  7. Dovoljeno mi je uporabiti moje lastne športne hlače v skladu s pravili FIVB 

(min. 20 cm nad kolenom), na katerih so lahko tudi reklame mojih 
sponzorjev. Igralca iste ekipe morata imeti hlače enake barve in enak model 
ter enake reklame. Za reklamiranje svojih sponzorjev lahko uporabim 
maksimalno 4 začasne (stalne) tatuje (max. širina 10 cm) oziroma trak na 
nadlaktnici roke (max. širine 10 cm). 

 
  8. Dovoljeno mi je uporabljati mojo lastno kapo ali senčnik za oči, na kateri so lahko reklame 

mojih sponzorjev. 
 
  9. Strinjam se, da se bom udeležil intervjujev po vsaki tekmi oziroma kadar koli bo to zahteval 

organizator ter OZS. 
 
10. Zagotavljam, da sem fizično in psihično zdrav in da bom lahko sodeloval na tekmovanjih 

organiziranih v Sloveniji. Prevzemam vso odgovornost za kakršne koli zdravstvene probleme. 
 
 
Prebral sem in razumem Obveznosti igralcev, ki bodo razdeljene vsem igralcem, ki bodo sodelovali 
na tekmovanjih v Odbojki na mivki Simobil Vodafone masters 2006. 
 
Zagotavljam, da bom vrnil en (1) podpisan izvod Obveznosti igralcev na OZS ali najkasneje na 
tehničnem sestanku pred tekmovanjem. 
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