22.02.2008.
Na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog streličarskog saveza, održanoj ………………………
godine,
a na prijedlog Tehničkog povjerenstva, Upravni odbor donosi

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK HSS-a
kojim se propisuju način i uvjeti za registraciju steličarskih klubova (dalje u tekstu klub) i
njihovih članova, pravo nastupa, prijelaz natjecatelja iz jednog kluba u drugi klub, natjecateljske
iskaznice (licence), žalbeni postupak, brisanje iz registra, način vođenja evidencije, te druga
pitanja od značaja za registraciju.

1. Opće odredbe
1.1.

Činom registracije, streličarski klubovi i njihovi članovi stječu pravo nastupa na
streličarskim natjecanjima u natjecateljskoj sezoni za koju su registrirani. Iznimno,
pravo nastupa na natjecanjima imaju hrvatski državljani koji su dozvolom HSS-a
registrirani u inozemnim klubovima, ali se moraju odazvati pozivu za nastup u
reprezentaciji Hrvatske. Pod natjecateljskom sezonom smatra se vrijeme natjecanja
prema natjecateljskom kalendaru HSS-a i FITA-e, tj. jedna kalendarska godina.

1.2.

Registraciju klubova i njihovih članova vrši tajništvo HSS-a. Registracija klubova,
registracija novih streličara i obnova registracije vrši se tijekom cijele godine, odnosno
cijele natjecateljske sezone.

1.3.

Prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju klubova i njihovih članova, kao i za
obnovu registracije uplaćuje se registracijska taksa koja je izvorni prihod HSS-a, a
visinu takse određuje Upravni odbor HSS-a.

1.4.

Klubovi mogu nastupati samo ukoliko imaju urednu registraciju za tu sezonu. Za
svakog registriranog streličara izdaje se Registracijska iskaznica u kojoj je naznačen
datum prve registracije. Pravo nastupa na svim natjecanjima imaju samo natjecatelji
s ovjerenom iskaznicom za navedenu sezonu.

2. Registracija klubova
2.1.

Za prvu registraciju kluba potrebno je priložiti:





zahtjev za prijem u članstvo s obvezom prihvaćanja djelovanja u skladu sa
Statutom HSS-a, pravilnicima i odlukama organa HSS-a,
ovjerenu fotokopiju Rješenja o upisu u registar udruženja građana,
kopiju Statuta kluba,
kopiju zapisnika s Osnivačke skupštine kluba,
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2.2.

naziv kluba, mjesto i adresu sjedišta kluba, ime, adresu i telefonski broj, E-mail
odgovornih osoba (predsjednik, tajnik) i osoba ovlaštenih za kontaktiranje s
HSS-om,
dokaz da klub ispunjava uvjete za obavljanje športske djelatnosti propisane
člankom 7. Zakona o športu,
Po mogućnosti, fotografiju sa svim nazočnima na Osnivačkoj skupštini za arhivu
HSS-a.

Svake godine klub mora produžiti registraciju. Produženje registracije kluba smatra
se:



na vrijeme uplaćena članarina HSS-u,
zahtjev za registraciju najmanje 5 natjecatelja.

2.3.

Upravni odbor HSS-a u obvezi je izvršiti registraciju u roku od 15 dana od primitka
zahtjeva. Ukoliko registracija nije izvršena, tajništvo HSS-a je u obvezi izvijestiti klub u
roku od 15 dana od primitka zahtjeva o razlozima neprihvaćanja registracije.

2.4.

Odluku Upravnog odbora o registraciji kluba potvrđuje Skupština HSS-a na prvoj
sljedećoj sjednici.

2.5.

Nakon dobivanja pozitivne odluke tajništva HSS-a, Klub je u obvezi u zadanom roku
uplatiti propisanu taksu za registraciju (ili obnovu registracije). Klub, odnosno
natjecatelj (ako se radi o naknadnoj pojedinačnoj registraciji) nemaju pravo nastupa
dok ne plate članarinu, odnosno taksu za registraciju HSS-u. Ako gornja obveza nije
podmirena ni u zadanom roku, smatrat će se da odluka o registraciji kluba, odnosno
natjecatelja nije ni donijeta, odnosno da cijeli postupak nije ni pokrenut.

2.6.

O svim promjenama značajnim za registraciju, koje su nastale tijekom netjecateljske
sezone klubovi su obvezatni izvijestiti tajništvo HSS-a u roku od 10 dana od nastale
promjene.

2.7.

Kada se spajaju dva ili više klubova, novoosnovani klub se registrira u skladu s
odredbama članka 2. ovog Pravilnika. Ovako ustanovljeni klub (spajanjem) neće biti
registriran dok ne podmiri sve obveze klubova koji se spajaju.

2.8.

U slučaju promjene naziva, klub dostavlja:




2.9.

zamolbu za promjenu naziva s naznakom starog i novog imena,
odluku organa kluba u čijoj je nadležnosti promjena naziva,
ovjerenu fotokopiju Rješenja o upisu kluba pod novim nazivom u registar
udruženja građana.

Klub koji za tekuću godinu ne izvrši registraciju ne može nastupati ni u kojem stupnju
natjecanja u nadležnosti HSS-a.
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2.10. Klub će biti brisan iz evidencije HSS-a ako ne postavi zahtjev za produženje (obnovu)
registracije u roku od dvije (2) godine od dana posljednje registracije.

3. Registracija sportaša
3.1.

Registrirani streličari mogu biti svi državljani Republike Hrvatske koji su članovi
jednog od hrvatskih streličarskih klubova udruženih u HSS. Ne može biti registrirana
punoljetna osoba koja ne uživa sva građanska prava. Uz suglasnost svojih nacionalnih
saveza registrirani mogu biti i strani državljani kao članovi hrvatskih streličarskih
klubova. Zahtjev za prvu registraciju (ili obnovu registracije) streličara podnosi njegov
klub. Zahtjev se dostavlja tajništvu HSS-a. Zahtjev mora sadržavati:







ime i prezime,
datum i mjesto rođenja,
datum prvog upisa u klub,
kategorija u kojoj se natječe,
stil,
fotografiju veličine 3 x 4 cm, ne starija od šest (6) mjeseci ili u elektronskom
formatu (*.jpg, *.tif) minimalno 300 dpi.

Napomena: Klub u svojoj evidenciji za svakog sportaša mora imati:
 vlastoručno potpisanu pristupnica za članstvo u klubu (kod maloljetnih
osoba sa supotpisom roditelja - staratelja),
 dokaz o državljanstvu,
 fotografiju veličine 3 x 4 cm, ne starija od šest (6) mjeseci,
Za istinitost dostavljenih podataka jamče odgovorne osobe kluba.
3.2.

Obnovom registracije sportaša smatra se ponovna registracija za isti klub za koji je
sportaš bio registriran u sezoni koja je neposredno prethodila sezoni za koju se vrši
registracija.

3.3.

Streličaru koji ne predoči HSS-u potpisanu pristupnicu za novi klub automatski se
produžuje registracija za dosadašnji klub za sljedeću natjecateljsku sezonu, osim ako
sportaš ili klub ne dostave izjavu o prestanku članstva u klubu.

3.4.

Prijelaz sportaša iz kluba u klub vrši se tijekom cijele natjecateljske sezone.

3.5.

Dosadašnji klub treba dati suglasnost, odnosno, može tražiti zabranu registracije
sportaša za novi klub, ukoliko postoje neriješene obveze na relaciji klub – sportaš.

3.6.

Zabranu registracije može tražiti i treća osoba uz predočenje valjanih razloga tajništvu
HSS-a.
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3.7.

U slučaju podnijetog zahtjeva za zabranu registracije nekog sportaša, tajništvo HSS-a
će slučaj riješiti samo, a ukoliko ga ne može riješiti, slučaj će predati Stegovnom
povjerenstvu HSS-a.

3.8.

Sve obveze na relaciji klub – sportaš rješavaju se ugovorno ili dogovorno. Ukoliko
dođe do sukoba interesa koje ne mogu stranke međusobno riješiti, stranke će tražiti
pomoć ovim redom:





3.9.

od Stegovnog povjerenstva svoga kluba,
od Stegovnog povjerenstva HSS-a,
od Vijeća sportske arbitraže pri HOO-u,
građanska parnica.

Da bi se izvršila registracija sportaša stranog državljana za hrvatski klub tajništvu
HSS-a mora biti dostavljeno:



vlastoručno potpisana pristupnica klubu za kojeg se dotični sportaš želi
registrirati,
dozvola stranog nacionalnog saveza.

3.10. Klub može imati više stranih registriranih sportaša, ali pravo nastupa u momčadskom
natjecanju u nadležnosti HSS-a ima samo jedan strani sportaš.

4. Prijelaz sportaša u inozemne klubove
4.1.

Da bi stekao pravo na dobivanje dozvole HSS-a za natjecanje u inozemstvu za strani
klub, sportaš mora ispuniti sljedeć uvjete:





4.2.

podnijeti zahtjev u kome je navedeno za koji klub, u kojoj zemlji i od kada želi
nastupati,
suglasnost matičog kluba (da ne postoje nikakve međsobne obveze),
potpisati obvezu prema reprezentaciji Hrvatske (ukoliko je čan reprezentacije),
uplatiti taksu HSS-u (visinu takse utvrđuje UO HSS-a).

Strani sportaši koji nastupaju u hrvatskim klubovima nisu dužni platiti HSS-u taksu za
prijelaz u inozemni klub.

5. Žalbeni postupak
5.1.

Protiv svake odluke tajništva HSS-a po pitanju registracije može biti uložen prigovor u
prvom stupnju na kojeg je tajništvo dužno odgovoriti u roku od 8 dana.
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5.2.

Žalba na odluku tajništva HSS-a podnosi se Upravnom odboru HSS-a u roku od 7
dana od službene dostave rješenja. Upravni odbor HSS-a riješit će žalbu u roku od 15
dana od podnošenja žalbe.

5.3.

Žalbe podnesene izvan roka iz stavka 5.2. smatrat će se zastarjelima. Odluke
Upravnog odbora po svim žalbama na registracijski postupak su konačne.

6. Pravo nastupa na natjecanjima
6.1.

Streličar stječe pravo nastupa danom izvršene registracije. Da bi ostvario to pravo
klub natjecatelja mora prije nastupa svojih članova uplatiti članarinu HSS-u.
Registrirani natjecatelj dobiva REGISTRACIJSKU ISKAZNICU s osobnom fotografijom,
koja mora biti takva da se prema njoj može izvršiti identifikacija natjecatelja.
Natjecatelj je u obvezi na svakom natjecanju na traženje službene osobe pokazati
svoju registracijsku iskaznicu.

6.2.

Registracijski dokumenti vode se na načelima javnosti, otvorenosti, točnosti i
istinitosti. Svaki klub i natjecatelj ima svoju karticu na koju se unose svi podaci
relevantni za registraciju i nastupanje natjecatelja. Ukoliko se Registracijski
dokumenti vode i čuvaju na računalu, na kraju svake kalendarske godine tajništvo sve
podatke mora snimiti na trajni medij (CD) i izvršiti ispis na papir za potrebe arhiva
HSS-a.

7. Završne odredbe
7.1.

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se po postupku i na način propisan za njegovo
donošenje. Tumačenje odredbi ovog pravilnika daje Upravni odbor HSS-a.

7.2.

Pravilnik stupa na snagu danom prihvaćanja od strane UO HSS-a.

*

*

5

*

