HRVATSKI KLIZAČKI SAVEZ

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK

Zagreb
, 18. lipnja 2002.
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1
Ovim Pravilnikom uređuje se postupak i uvjeti registracije klizačkih udruga i
natjecatelja kao članova klizačkih udruga u Republici Hrvatskoj pri Hrvatskom
klizačkom savezu (u daljnjem tekstu: HKS)
Članak 2
Pod klizačkim udrugama podrazumijevaju se:
- klubovi,
- savezi gradova i županija,
- udruge sudaca, trenera i liječnika
za umjetničko klizanje, sinkronizirano klizanje i brzo klizanje na kratke staze.
Pod natjecateljima se podrazumijevaju članovi klubova za umjetničko klizanje,
sinkronizirano klizanje i brzo klizanje na kratke staze koji nastupaju ili namjeravaju
nastupati na natjecanjima koja se organiziraju i održavaju prema pravilima HKS.
Pod registracijom natjecatelja podrazumijeva se prva registracija natjecatelja za određeni
klub, produljenje registracije natjecatelja po isteku natjecateljske godine za isti klub,
promjena članstva natjecatelja za drugi klub koji je registriran u HKS.
Članak 3
Odluku o registraciji pojedine klizačke udruge u HKS donosi Skupština HKS na temelju
zahtjeva klizačke udruge o čijoj se registraciji odlučuje.
Odluku o prvoj registraciji pojedinog natjecatelja za određeni klub i promjeni članstva
natjecatelja za drugi klub donosi registracijska komisija na temelju zahtjeva kluba za
koji se natjecatelj namjerava registrirati.
Na temelju odluka iz stavka 1. i 2. ovog članka registraciju provodi Tajnik HKS.
Produljenje registracije natjecatelja po isteku natjecateljske godine za isti klub provodi
Tajnik HKS na temelju popisa članova kluba čija se registracija produljuje, a za koje
produljenje nije potrebna nikakva posebna odluka HKS.
Svaku registraciju iz stavka 1 i 2. ovog članka te produljenje registracije iz stavka 4.
ovog članka HKS je dužan provesti najkasnije u roku od 10 dana od dana primitka
zahtjeva za registraciju odnosno ovjerenog popisa članova kluba i svih potrebnih priloga
propisanih ovim Pravilnikom.
Tajnik HKS je dužan voditi poseban registracijski upisnik za klizačke udruge te poseban
registracijski upisnik svih natjecatelja.

HKS je dužan o svakoj odluci o registraciji obavijestiti sve osobe na koje se pojedina
registracija odnosi (klizačke udruge, prethodni i novi klub i natjecatelja) u roku od pet
dana od dana donošenja odluke o registraciji.
Članak 4
Uz zahtjev za registraciju udruga je obvezna dostaviti:
• dokaz o registraciji udruge pri nadležnom organu uprave odnosno Ministarstvu
pravosuđa, uprave i lokalne samouprave,
• Statut udruge,
• Zapisnik s posljednje Skupštine udruge,
• Imena predsjednika, tajnika i članova Izvršnog ili Upravnog odbora udruge
Članak 5
Svaki natjecatelj mora biti registriran kao član kluba.
Registracija natjecatelja vrijedi za jednu natjecateljsku godinu koja traje od 01. lipnja do
31. svibnja.
Istekom natjecateljske godine prestaje registracija svakom natjecatelju.
Bez valjane registracije sukladno odredbama ovog Pravilnika natjecatelj ne može
nastupiti na domaćim natjecanjima koja se organiziraju i održavaju prema pravilima
HKS te na međunarodnim natjecanjima za koja prijavu vrši HKS.
Članak 6
Uz zahtjev za registraciju natjecatelja klub je dužan dostaviti:
• Ime, prezime i očevo ime natjecatelja,
• Mjesto i datum rođenja,
• Jedinstveni matični broj,
• Domovnicu,
• Izvod iz matične knjige rođenih,
• Podatke o eventualnom ranijem članstvu,
• Dvije fotografije 3x4 cm,
• Kategorija natjecatelja.
Za strane državljane, umjesto domovnice i izvoda iz matične knjige rođenih, klub
dostavlja podatke propisane Pravilnikom ISU-a.
Članak 7
Po obavljenoj registraciji, HKS izdaje klubu Dokaznicu koja sadrži:
• Broj dokaznice,
• Ime i prezime natjecatelja,
• Mjesto i datum rođenja,
• Fotografiju natjecatelja,
• Ime kluba za koji je natjecatelj registriran,
• Datum registracije,
• Pečat i potpis ovlaštene osobe HKS-a.

Dokaznica sadrži i :
• Prostor za produljenje registracije,
• Prostor za produljenje liječničkog pregleda.
Za izdavanje dokaznice uplaćuje se pristojba od 40,00 Kn.
Uplata se obavlja na žiro-račun HKS-a, a dokaz o uplati prilaže se uz ostale dokumente.
PRODULJENJE REGISTRACIJE NATJECATELJA
Članak 8
Produljenje registracije natjecatelja Tajnik HKS provodi svake natjecateljske godine u
glavnom registracijskom roku i dodatnom registracijskom roku.
Glavni registracijski rok traje od 15. svibnja do 31. Svibnja.
Dodatni regitracijski rok traje od 15. rujna do 30. rujna i mogu ga koristiti oni klubovi i
članovi koji su iz opravdanih razloga propustili glavni registracijski rok.
Svaki klub registran u HKS dužan je u glavnom odnosno dodatnom registracijskom roku
dostaviti Tajniku HKS popis natjecatelja i kategoriju svojih članova čiju registraciju
namjerava produljiti, a koji popis mora biti ovjeren od strane Predsjednika ili Tajnika
kluba bez čije ovjere se takav popis neće smatrati valjanim.
Pristojba za produljenje ili obnovu registracije iznosi 20,00 Kn za svakog člana, a
uplaćuje se na žiro-račun HKS-a. Dokaz o uplati prilaže se popisu članova za koje se
registracija produljuje ili obnavlja.
Članak 9
U HKS-u se obavlja registracija za sve kategorije od seniora do zaključno kadeta C.
Registracija mlađih kategorija (kadeti D i mlađi) obavlja se u gradskim ili županijskim
savezima.
Samo u slučaju da klub djeluje na području grada ili županije koji nema klizački savez,
registarcija se i za te kategorije obavlja u HKS-u.
Članak 10
Natjecatelj član kluba za kojeg klub nije zatražio produljenje registracije u glavnom
registracijskom roku smatra se slobodnim te može biti registriran za drugi klub.
PROMJENA KLUPSKOG ČLANSTVA NATJECATELJA
Članak 11
Promjena klupskog članstva natjecatelja obavlja se tijekom:
- glavnog prijelaznog roka od 15. - 30. travnja natjecateljske godine,
- dodatnog prijelaznog roka od 01. - 07. rujna, natjecateljske godine

-

izvanrednog prijelaznog roka od 01. - 07. prosinca natjecateljske godine.

Članak 12
Natjecatelj koji želi promijeniti klupsko članstvo prijelazom u drugi klub dužan je
podnijeti pisani zahtjev svom klubu.
Zahtjev za promjenom klupskog članstva smatrat će se uredno dostavljenim klubu ako je
predan klubu neposredno na zapisnik ili predan na dostavu preporučenom pošiljkom na
adresu na koju poštu službeno klubu dostavlja HKS.
Danom dostave zahtjeva klubu smatrat će se danom predaje zahtjeva na zapisnik
odnosno danom predaje zahtjeva pošti radi dostave preporučenom pošiljkom.
U slučaju da ne postoje opravdani razlozi propisani ovim Pravilnikom za uskraćivanje
izdavanja istupnice natjecatelju, klub je dužan izdati istupnicu natjecatelju u roku od 15
dana od dana primitka zahtjeva.
Članak 13
Klub je ovlašten uskratiti izdavanje istupnice natjecatelju radi promjene klupskog
članstva u slijedećim slučajevima:
a) ako je natjecatelj vezan važećim ugovorom zaključenim s klubom i ovjerenim od
strane HKS,
b) ako natjecatelj ima neispunjene obveze prema klubu koje proizlaze iz njihovog
međusobnog ugovornog odnosa ili iz važećih propisa kluba (npr. dugovanje
novčanih sredstava po bilo kojoj osnovi ili sportske 12. St. ili druge klupske
opreme),
c) ako je natjecatelj prije podnošenja zahtjeva za promjenom klupskog članstva
suspendiran ili kažnjen konačnom odlukom nadležnog klupskog tijela ili se protiv
njega vodi klupski stegovni postupak sukladno važećim aktima kluba ili HKS koje je
klub dužan primjenjivati.
Članak 14
U slučaju uskrate izdavanja istupnice natjecatelju klub je dužan o toj uskrati izvijestiti
natjecatelja i HKS u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva
natjecatelja za promjenom klupskog članstva.
Na način dostave pisane obavijesti iz stavka 1. ovog članka HKS primijenit će se
odredba članka 12. st. 4. ovog Pravilnika.
U pisanoj obavijesti iz st. 1. ovog članka klub je dužan precizno navesti razloge uskrate
izdavanja istupnice i uvjete pod kojima je spreman izdati istupnicu natjecatelju, a
primjerak obavijesti klub je dužan dostaviti HKS-u.
Članak 15
U slučaju da klub nije izvršio uskratu izdavanja istupnice sukladno članku 14. ovog
Pravilnika ili nije izdao istupnicu natjecatelju protivno odredbi članka 12. st. 4. ovog

Pravilnika smatrat će se da natjecatelj nema nikakvih obaveza prema klubu i da je
njegov prijelaz u drugi klub slobodan, a HKS će uredno izvršiti registraciju natjecatelja
za drugi klub.
Pri svakoj valjanoj promjeni klupskog članstva svakog pojedinog natjecatelja i njegove
registracije za novi klub sukladno odredbama ovog Pravilnika klub je dužan dostaviti
HKS-u dokaznicu za tog natjecatelja najkasnije do zadnjeg dana roka za registraciju, u
protivnom mu HKS može izreći novčanu kaznu u iznosu od 800,00 do 1.600,00 Kn.
Članak 16
Prilikom promjene klupskog članstva natjecatelja zahtjev za registraciju natjecatelja
HKS-u podnosi novi klub.
Zahtjevu za registraciju iz st. 1. ovog članka novi klub je dužan priložiti:
a) istupnicu prethodnog kluba natjecatelja,
b) zahtjev za promjenom klupskog članstva prethodnom klubu s dokazom o izvršenoj
dostavi zahtjeva prethodnom klubu – samo ako prethodni klub nije izdao istupnicu
sukladno članku 12. st. 5. ovog pravilnika,
c) dokaz o izvršenoj uplati pristojbe u korist HKS za prijelaz natjecatelja
• 400,00 Kn ako se prijelaz obavlja u glavnom prijelaznom roku,
• 800,00 Kn ako se prijelaz obavlja u dodatnom prijelaznom roku,
• 2.000,00 Kn ako se prijelaz obavlja u izvanrednom prijelaznom roku.
Natjecatelj može u istoj natjecateljskoj godini najviše dva puta promijeniti klupsko
članstvo.
Pri prvoj promjeni klupskog članstva novi klub natjecatelja plaća pristojbu sukladno
stavku 2. ovog članka, dok je pri drugoj promjeni novi klub dužan platiti dodatnu
pristojbu u korist HKS u iznosu od 4.000,00 Kn

Članak 17
Natjecatelj ima pravo nastupa odmah u slijedećim slučajevima:
• kada se u HKS registrira prvi put,
• kada se registrira nakon što najmanje dvije godine (48 mjeseci) nije nastupao ni za
jedan klub u zemlji ili inozemstvu,
• kada se iz inozemstva vraća u klub iz kojeg je otišao u inozemstvo,
• kada se dva kluba udružuju,
• kada dolazi iz kluba koji je prestao djelovati,
• kada se vraća s odsluženja vojnog roka.
U svim ostalim slučajevima kao i u slučaju promjene klupskog članstva natjecatelj stječe
pravo nastupa osmog dana od provedene registracije.
Članak 18

Natjecatelj koji nije nastupao ni za jedan klub u zemlji i inozemstvu najmanje dvije
godine (48 mjeseci), registrira se bez istupnice i ima pravo nastupa odmah nakon
registracije.
Natjecatelj odgovara za vjerodostojnost podataka u zahtjevu za registarciju. U slučaju da
je registriran na osnovu neistinitih podataka, bit će kažnjen sukladno Stegovnom
pravilniku HKS-a.
Članak 19
Protiv odluke o registraciji nezadovoljna strana može uložiti prigovor.
Prigovor se može uložiti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o odluci o
registraciji.
O prigovoru odlučuje Izvršni odbor HKS. Izvršni odbor je dužan donijeti odluku o
prigovoru u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Protiv odluke Izvršnog odbora
dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Skupština HKS.
Skupština HKS je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana od dana primitka
žalbe.
Odluka Skupštine o žalbi je konačna i izvršna.
Članak 20
Protiv odluke Skupštine iz članka 19. može se, sukladno članku 51. Statuta HKS,
pokrenuti postupak pred Stalnim izbranim sudištem Hrvatskog olimpijskog odbora.

Članak 21
Za vrijeme trajanja postupka po prigovoru odnosno žalbenog postupka natjecatelj nema
pravo nastupa niti za jedan klub.
Natjecatelj stječe pravo nastupa osmi dan po konačnosti odluke o registraciji.
Članak 22.
Natjecatelj ne može prijeći i nastupiti za inozemni klub bez pismene suglasnosti svog
kluba i dozvole HKS-a.

Članak 23
Ako to dopuštaju propozicije natjecanja, natjecatelj može pojačati drugi klub na
natjecanju u inozemstvu. Za to je potrebna pisana suglasnost kluba za koji je natjecatelj
registriran, koju ovjerava HKS.
Članak 24.
Strani državljanin, registriran sukladno odredbama ovog pravilnika punopravni je član
kluba.
Strani državljanin u istoj natjecateljskoj godini može nastupiti samo za jedan klub.

REGISTRACIJSKA KOMISIJA
Članak 25
Registracijska komisija je stalno radno tijelo Izvršnog odbora sukladno članku 38
Statuta HKS, a sastoji se od tri člana i tri zamjenika, među kojima se biraju predsjednik i
zamjenik komisije.
Članove i zamjenike te predsjednika i zamjenika predsjednika registracijske komisije
imenuje Izvršni odbor s mandatom od dvije godine.
Radom registracijske komisije rukovodi Predsjednik odnosno njegov zamjenik u slučaju
njegove spriječenosti.
Administrativnu pomoć registracijskoj komisiji pruža Tajnik HKS-a.
Registracijska komisija donosi odluke većinom glasova.
Pri odlučivanju o promjeni članstva natjecatelja kojem se protivi klub ili za koju nije
dostavljena kompletna dokumentacija, izuzet će se član komisije koji je klupskom ili
drugom pripadnošću vezan uz jednu od zainteresiranih strana.
Izuzetog člana zamijenit će jedan od zamjenika, a odluku o izuzeću donosi Izvršni odbor
HKS-a.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26
Ovaj Registracijski pravilnik donosi Skupština HKS-a, a
donošenja.

stupa na snagu danom

Predsjednica
Morana Paliković Gruden

Registracijski Pravilkik usvojen na Redovnoj Godišnjoj Skupštini Hrvatskog klizačkog
Saveza, održanoj 18. lipnja 2002. godine.

