HRVATSKI KARATE SAVEZ
CROATIAN KARATE UNION
Trg Krešimira Ćosića 11
10000 ZAGREB

REGISTRACIJSKI
PRAVILNIK

Zagreb, 27. lipanj 2008.

Na temelju članka 26. Statuta, Upravni odbor Hrvatskog karate saveza na sjednici održanoj
27. lipnja 2008. godine u Zagrebu, donio je

REGISTRACIJSKI
PRAVILNIK
I.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju pravila i postupak registracije karate organizacija, tj. klubova te
natjecatelja, trenera, sudaca i drugih pojedinaca, način prijelaza natjecatelja iz kluba u klub i
njihovo pravo nastupa u natjecanjima Hrvatskog karate saveza (u daljnjem tekstu HKS),
odštete i naknade za natjecatelje, ugovori između natjecatelja i klubova, ustupanje
natjecatelja, nastupi stranih državljana za klubove članove HKS-a, nastupi hrvatskih
državljana koji žive izvan teritorija Republike Hrvatske za klubove u Hrvatskoj, nastupi
hrvatskih državljana u inozemstvu, te upisnici i način njihovog vođenja.

Članak 2.
Sastavni dio ovog pravilnika je Pravilnik o statusu karataša kojim se detaljnije uređuju
ugovorni odnosi između klubova i natjecatelja, prijelazni rokovi, prijelaz natjecatelja iz kluba u
klub, pitanje odštete te pitanje ustupanja natjecatelja.
Odredbe ovog Pravilnika su obvezatne za sve klubove, natjecatelje i ostale pojedince
članove HKS-a.

Članak 3.
Prava i obveze iz ovog pravilnika temelje se na sljedećim načelima:
•
•
•
•

natjecatelj bira klub za koji se želi natjecati
za prvu registraciju natjecatelja, za prelazak maloljetnog natjecatelja iz kluba u klub te
za potpis ugovora maloljetnog natjecatelja potreban je potpis zakonskog zastupnika
odnosno skrbnika
natjecatelj s navršenih četrnaest (14) godina odlučuje o zaključivanju ugovora o
športskom usavršavanju
prava i obveza amaterskog natjecatelja i kluba temelje se na općem aktu kluba kojim
se uređuju pitanja naknada za ishranu, stipendija, nagrada za športska ostvarenja,
naknada za prijevoz i dr..

Članak 4.
Članice HKS-a su županijski karate savezi i Zagrebački karate savez (dalje u tekstu:
županijski karate savez) te karate klubovi upisani u Registar udruga RH.

Postoje stalni i pridruženi članovi HKS-a.
Stalnim članom HKS-a smatra se karate klub koji je ispunio sve propisane uvjete prema
HKS-a - sukladno Statutu HKS-a i Pravilnika o popisu članova HKS-a.i kada ga potvrdi Sabor
HKS-a na svojoj sjednici.
Pridruženim članom HKS-a, s pravom natjecanja, smatra se karate klub koji je ispunio sve
propisane uvjete prema HKS-u -sukladno Statutu HKS-a i Pravilnika o popisu članova HKSa.

Članak 5.
Registriranim natjecateljem, smatra se osoba koja sudjeluje u sportskim natjecanjima kao
član sportskog karate kluba. (čl.5.ZOŠ)
Natjecatelj može biti registriran kao natjecatelj – BEZ ugovora sa sportskim karate klubom.
Natjecatelj može biti registriran kao natjecatelj – POD Ugovorom sa sportskim karate
klubom. (čl.8.ZOŠ)
Ne može se registrirati, niti sudjelovati u sportskim natjecanjima, niti zasnovati radni odnos
radi obavljanja stručnih poslova u karate sportu, osoba pravomoćno osuđena za kazneno
djelo iz čl.10. ZOŠ.

Članak 6.
U uredu Hrvatskog karate saveza vodi se upisnik pod nazivom: Matična EVIDENCIJA
članica HKS-a.
U Matičnoj Evidenciji članica vodi se evidencija županijskih karate saveza, karate klubova,
udruga stručnih djelatnika u karate športu (suci, treneri i zdravstveni radnici) i udruga
sportaša karataša.
Upisnici ustanovljeni ovim Pravilnikom javne su knjige koje vodi tajništvo Saveza ili tijela koja
odredi Upravni odbor HKS-a.
Upisnici se vode na načelima obveznosti, javnosti i istinitosti.

II.

REGISTRACIJA KLUBA
Članak 7.

Registracijska komisija HKS-a prima zahtjeve za prvu registraciju ili produženje registracije
klubova za tekuću godinu, isključivo u razdoblju od 1. – 31. siječnja za tekuću godinu.
Klubovi koji nisu bili članovi HKS-a protekle godine imaju status novih klubova i podnose
zahtjev za prvom registracijom.
Klubovi koji su bili članovi HKS protekle godine imaju status starih klubova i podnose zahtjev
za produženjem registracije u tekućoj godini.

Članak 8.
PRVA REGISTRACIJA – novi klubovi
Klubovi koji nisu bili članovi HKS-a protekle godine (novi članovi) trebaju, ako ispunjavaju
uvjete za učlanjenje propisane Statutom HKS-a (članak 15. Statuta), Savezu dostaviti zahtjev
za primitak u članstvo s priloženim slijedećim ispravama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

odluku udruge o učlanjenju
presliku Statuta
presliku rješenja nadležnog tijela Državne uprave o upisu u Registar udruga
rješenje o upisu u Registru športskih djelatnosti
presliku uplatnice članarine
ispunjen registarski karton
diplomu (svjedodžbu) glavnog trenera kluba o završenom V, VI, ili VII stupnju stručne
spreme zvanje trener karatea.
8. kopiju diplome za najmanje 1. Dan izdanu od Hrvatskog karate saveza, s tim da je kao
majstor karatea zaveden u evidenciji Hrvatskog karate saveza najmanje dvije godine
9. izjavu da će registrirati najmanje deset natjecatelja tijekom siječnja tekuće godine
10. preporuku (mišljenje) Županijskog karate saveza ( ukoliko on postoji ) tj. Zagrebačkog
karate saveza za učlanjenje u HKS .Misli se na preporuku onog Županijskog saveza na
čijem području je klub registriran i upisan u Registar udruga.
Sve navedene isprave moraju biti dostavljene u razdoblju reguliranom člankom 7. ovog
Pravilnika.
Trener može biti registriran kao glavni trener samo u jednom klubu.

Članak 9.
PRODUŽENJE REGISTRACIJE – stari klubovi
Klubovi koji su bili članovi HKS-a protekle godine (stari članovi) trebaju, u razdoblju
reguliranom člankom 7. ovog Pravilnika, dostaviti Savezu potrebnu dokumentaciju za
registraciju u tekućoj godini s priloženim slijedećim ispravama:
1. ispunjen registarski karton
2. ovjerenu kopiju uplatnice kojom je uplaćena godišnja članarina Savezu
3. spisak svih natjecatelja (najmanje deset hrvatskih državljana) s kojima želi nastupiti na
natjecanjima tekuće godine (na obrascu Saveza)
4. eventualno nedostajuće priloge iz članka 9. Pravilnika
5. dokaze o plaćenim svim dugovima Savezu (popis dugovanja utvrđuje Upravni odbor
HKS-a najkasnije do 20 studenoga svake godine, a dužnicima šalje obavijest sa
specifikacijom dugova )
Starim članovima daje se prilagodni rok do 31. siječnja 2010. godine da školuju barem
jednog trenera V, VI ili VII stupnja stručne spreme trener karatea.
Trener može biti registriran kao glavni trener samo u jednom klubu.

Članak 10.
Klubovi - članice HKS-a plaćaju godišnju članarinu HKS-u u visini, na način i u rokovima koje
propisuje odlukom Sabor na prijedlog Upravnog odbora HKS-a.

Članak 11.
Klubu prestaje članstvo u HKS-u:
o dragovoljnim istupanjem ,
o odlukom Sabora HKS o isključenju,
o prestankom postojanja kluba,
Odluku o prestanku članstva donosi Sabor temeljem čl. 16. Statuta HKS-a.
Prestanak članstva kluba u HKS-u zavodi se u Matičnu Evidenciju članica.

Članak 12.
Karate klubovi se upisuju u REGISTAR ŠPORTSKIH DJELATNOSTI pri uredu državne
uprave u županiji odnosno Gradu Zagrebu prema sjedištu kluba, u skladu s Pravilnikom
ministra za poslove športa kojim je propisan sadržaj, način vođenja i postupak upisa i
brisanja iz istog Registra.
Novoprimljeni klub mora biti upisan u Registar iz stavka 1. ovog članka prije podnošenja
zahtjeva za prvom registracijom u Savezu.
Rješenje o upisu kao i rješenje o promjenama u Registru športskih djelatnosti klub u kopiji
dostavlja uredu HKS-a.

III.

REGISTRACIJA NATJECATELJA
Članak 13.

Registracija natjecatelja se obavlja tijekom cijele godine.
Zahtjev za prvu registraciju natjecatelja klub može podnositi tijekom cijele godine, dok se
produžetak registracije natjecatelja iz prethodne godine obavlja isključivo u razdoblju
zimskog prelaznog roka tj. od 1. – 31. siječnja za tekuću godinu.

Članak 14.
Prvom registracijom se smatra registracija natjecatelja koji se po prvi puta registriraju ili
natjecatelja koji nisu bili registrirani ni za jedan klub najmanje godinu dana.
Prva registracija je moguća i izvan rokova tijekom cijele godine, ali je pristojba za registraciju
uvećana sukladno cjeniku koji donosi Upravni odbor HKS-a.

Pristupom u članstvo kluba natjecatelj se može prvi put registrirati kad napuni 7 godina
života.
Zahtjev za PRVU registraciju natjecatelja podnosi klub, a uz zahtjev prilaže:
1.

Na propisanom obrascu molbu sportaša u kojoj izjavljuje da prihvaća statut
i opće akte kluba za koji se registrira te Statut i opće akte HKS-a,

2.

Izjavu sportaša da do podnošenja zahtjeva nije bio registriran niti za jedan
klub ili nije bio registriran ni za jedan klub najmanje godinu dana

3.

Dokaz o hrvatskom državljanstvu

4.

2 (dvije) slike natjecatelja, veličine 3x3.5 cm,

5.

Registracijsku knjižicu, popunjenu i ovjerenu od kluba

6.

Dokaz o uplaćenoj pristojbi za registraciju.

Članak 15.
Žigom kluba i potpisom ovlaštene osobe klub potvrđuje da je natjecatelj dao podatke o sebi i
vlastoručno potpisao molbu za registraciju, a za maloljetnog natjecatelja da je molbu
potpisao i zakonski zastupnik odnosno skrbnik.
Za davanje netočnih podataka odnosno dokumenata iz članka 15. ovog Pravilnika, klub i
natjecatelj mogu se pozvati na stegovnu odgovornost po odredbama Stegovnog pravilnika
HKS-a.

Članak 16.
Produžetkom registracije se smatra registracija natjecatelja koji je i prethodne godine bio
registriran za isti klub.
Ukoliko se za natjecatelja ne izvrši produžetak registracije ni godinu dana od isteka valjanosti
posljednje registracije, prestaju sve međusobne obveze i prava između člana i kluba. Član je
u tom slučaju slobodan natjecatelj i može se registrirati za koji klub želi prema odredbama
ovog Pravilnika, kao prva registracija.
Zahtjev za produžetak registracije natjecatelja podnosi klub, na za to predviđenim obrascima
HKS-a i prilaže dokaz o uplati predviđenih pristojbi za registraciju.

Članak 17.
Odlukom Upravnog odbora HKS-a utvrđuje se visina pristojbe za izdavanje registracijske
iskaznice i pristojbe za godišnju registraciju.

Članak 18.
Ured HKS-a vodi evidenciju registriranih natjecatelja koja sadrži sljedeće podatke o
natjecatelju:
•
•
•
•
•
•
•
•

ime i prezime
jedinstveni matični broj građana (JMBG)
dan, mjesec, godina, mjesto i država rođenja
zanimanje
prebivalište i adresa
klub za koji je natjecatelj registriran
klub za koji je natjecatelj bio ranije registriran i podatke o posljednjem nastupu za
raniji klub
broj registracijske iskaznice.

Osim obveznih podataka iz stavka 1. ovog članka, u evidenciju registriranih natjecatelja
mogu se unositi i drugi podaci o registriranom natjecatelju za potrebe državnih
reprezentacija, kao što je podatak o visini natjecatelja, broju dresa, broju obuće i slični
podaci.

IV.

ISTUPNICA I NAKNADA - ODŠTETA
Članak 19.

Natjecatelj bez zaključenog ugovora ostvaruje pravo prijelaza tako da od matičnog kluba
zatraži dokument - istupnicu.
Istupnica se traži pismenim putem i to preporučenom poštom ili neposrednom predajom
zahtjeva za istupnicu klubu koji ovjerava primitak zahtjeva.
Natjecatelj pod Ugovorom kojem je ugovor istekao ili je prestao vrijediti voljom ugovornih
strana, odnosno ako je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela utvrđeno da je zbog
neizvršavanja obveza jedne ugovorne strane ugovor prestao vrijediti, istupnica nije potrebna
za prijelaz u drugi klub.
Nije potrebna istupnica za prijelaz u drugi klub natjecatelju kojem klub ne produlji registraciju
za sljedeću godinu, a nakon roka koji je određen za produljenje.

Članak 20.
Dokument istupnica se izdaje na propisanom obrascu.
Klub ne može povući istupnicu ako ju je jedanput izdao natjecatelju.
Klub je dužan u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva natjecatelju izdati istupnicu ili
odbiti zahtjev za izdavanje istupnice.

U slučaju da klub ne odgovori na zahtjev za izdavanje istupnice u roku od 8 (osam) dana od
dana prijema zahtjeva, smatrat će se da nema zapreke za prijelaz natjecatelja iz kluba u
klub.

Članak 21.
Za prijelaz natjecatelja iz kluba u klub, u pravilu se ne plaća odšteta, osim ako je ugovorom
između kluba i natjecatelja to ugovoreno ili ako se klubovi tako dogovore.
Klub koji natjecatelja bez ugovora pušta da pređe u drugi klub ima pravo zahtijevati naknadu
za izobrazbu i uložena materijalna sredstva prema godinama provedenim u klubu kao
registrirani natjecatelj, a prema evidenciji u upisniku natjecatelja HKS-a.
Naknada za prelazak natjecatelja se naplaćuje od kluba u koji natjecatelj prelazi ili natjecatelj
vlastitim sredstvima otkupljuje svoje pravo prelaska u drugi klub.
Naknada se obračunava i plaća prema sljedećim kriterijima:
1. Za ukupan broj natjecateljskih sezona koje je natjecatelj proveo u klubu kao:
mlađi uzrasti
200 bodova po sezoni
a)
kadet
400 bodova po sezoni
b)
Junior
600 bodova po sezoni
c)
Senior
800 bodova po sezoni
d)
2. Za dosegnutu visinu športske kvalitete:
natjecatelj sa zaključenim ugovorom o
a)
amaterskom angažmanu
natjecatelj sa zaključenim ugovorom o
b)
športskom usavršavanju
natjecatelj s ostvarenom kategorizacijom
c)
HOO-a I kategorije
natjecatelj s ostvarenom kategorizacijom
d)
HOO-a II kategorije
natjecatelj s ostvarenom kategorizacijom
e)
HOO-a III kategorije

2000 bodova
1500 bodova
2000 bodova
1000 bodova
500 bodova

Pod c),d) i e) smatra se ostvarena kategorizacija ostvarena tijekom natjecanja za matični
klub iz kojeg natjecatelj prelazi.
3. Za svako osvojeno 1-2.mjesto na prvenstvu Hrvatske:
Kadeti
100 bodova po osvojenom plasmanu
a)
Juniori
200 bodova po osvojenom plasmanu
b)
seniori
400 bodova po osvojenom plasmanu
c)
4. Za svako osvojeno 1-3. mjesto na turniru A kategorije:
kadeti
100 bodova po osvojenom plasmanu
a)
juniori
200 bodova po osvojenom plasmanu
b)
seniori
400 bodova po osvojenom plasmanu
c)
5. Za sve nastupe u reprezentaciji Hrvatske:
Kadeti
a)
Juniori
b)
Seniori
c)

30 bodova po nastupu
60 bodova po nastupu
120 bodova po nastupu

6. Za svako osvojeno 1-3. mjesto na europskim i svjetskim prvenstvima kao član kluba iz
kojeg natjecatelj prelazi:
Kadeti
500 bodova po plasmanu
a)
Juniori
1000 bodova po plasmanu
b)
seniori
2000 bodova po plasmanu
c)
Kriteriji navedeni u tabelama pod stavkom 4. ovog članka vrijede i za natjecatelje koji imaju
sklopljen bilo kakav ugovor s klubom, ako on u sebi ne sadržava isključenje ovog članka.

Članak 22.
Vrijednost boda iz članka 21. ovog Pravilnika iznosi 1 € (1 EUR) za bod (u kn po srednjem
tečaju HNB-a na dan isplate). Upravni odbor HKS-a svojom odlukom može mijenjati
vrijednost boda.
Za prijelaz natjecatelja naknada se može naplatiti samo jedanput i to u korist matičnog kluba
(kluba posljednje registracije natjecatelja).
Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka za jednog natjecatelja moguće je naplatiti i
odštetu ako je tako ugovoreno ugovorom između igrača i kluba.

V.

PRIJELAZ NATJECATELJA - PROMJENA ČLANSTVA

A) PRIJELAZNI ROK
Članak 23.
U skladu s načelom iz članka 3. stavka 2. ovog pravilnika da natjecatelj bira klub za koji želi
nastupati, ustanovljava se prijelazni rok u kojem prijelaz u drugi klub može ostvariti svaki
natjecatelj bez ugovora, te natjecatelj pod ugovorom čiji je ugovor s klubom prestao važiti:
•
•
•

istekom vremena na koji je zaključen,
sporazumno raskinut,
odlukom Upravnog odbora HKS-a i/ili Arbitraže HKS-a donesenoj u postupku
utvrđivanja statusa slobodnog natjecatelja.

Natjecatelji pod Ugovorom kao i klubovi dužni su poštivati odredbe potpisanog Ugovora .
Natjecatelji s Ugovorom mogu prijeći u drugi klub i zbog nepoštivanja članaka Ugovora od
strane kluba za što moraju postojati dokazi.
Natjecatelj bez zaključena ugovora ostvaruje prijelaz u prijelaznom roku temeljem istupnice
kluba u smislu članka 27. ovog pravilnika.

Članak 24.
Prijelazni rok za sve uzraste je 2 (dva) puta u jednoj kalendarskoj godini.
Prvi prijelazni (zimski) rok je od 1.-20. siječnja, a drugu prijelazni rok (ljetni) je od 1.-20. rujna.
Natjecatelj stječe pravo nastupa za novi klub samo i isključivo nakon prijelaznog roka.
Može se koristiti samo jedan rok tijekom kalendarske godine.

Članak 25.
Prelazak iz kluba u klub moguć je i tijekom cijele kalendarske godine ukoliko klub iz kojeg
natjecatelj prelazi izda urednu istupnicu, dođe do raskida ugovora na štetu kluba, te odlukom
Upravnog odbora HKS-a i/ili Arbitraže HKS-a donesenoj u postupku utvrđivanja statusa
slobodnog natjecatelja.
Prelaskom ostvarenim na način reguliran stavkom 1. ovog članaka, natjecatelj stječe pravo
nastupa nakon 8 (osam) dana od dana predaje zahtjeva za njegovom registracijom.

B) POSTUPAK PRIJELAZA NATJECATELJA IZ KLUBA U KLUB
Članak 26.
Zahtjev za prijelaz natjecatelja koji PRELAZI iz kluba u klub podnosi klub, a uz zahtjev
prilaže sljedeće :
1.

Na propisanom obrascu molbu natjecatelja u kojoj izjavljuje da prihvaća statut i
opće akte kluba za koji se registrira, odnosno Statut i opće akte HKS-a,

2.

Ugovor zaključen između natjecatelja i kluba, osim kada ugovor nije potreban,

3.

Istupnicu ranijeg (matičnog) kluba za natjecatelja s kojim nije zaključivan ugovor ili
kopija zahtjeva za izdavanje ispisnice uz odrezak/povratnicu od pošte iz koje je
jasno vidljiv datum slanja i dokaz primitka kluba primatelja, odnosno dokaz da je
između kluba i natjecatelja prestao vrijediti ugovor (za natjecatelje koji su imali
zaključen ugovor),

4.

Dokaz o plaćenoj odšteti za natjecatelja za kojeg je potrebno plaćanje odštete,
odnosno dokaz o reguliranoj naknadu za izobrazbu i uložena materijalna sredstva
prema članku 21. Registracijskog pravilnika

5.

Raniju registracijsku iskaznicu natjecatelja,

6.

Dokaz o uplaćenoj pristojbi za registraciju.

Jednom potpisana pristupnica za klub ne može se povući, a obvezuje natjecatelja samo u
prijelaznom roku koji slijedi odnosno koji je u tijeku.
Natjecatelju koji potpiše više pristupnica za više klubova uvažit će se pristupnica potpisana
za prvi klub, a u sljedećoj natjecateljskoj sezoni neće moći biti registriran za niti jedan klub.

Članak 27.
Natjecatelj bez ugovora koji izrazi želju da napusti svoj matični klub mora od istoga pisanim
putem zatražiti istupnicu.
Natjecatelj bez ugovora istupnicu može zatražiti isključivo i najranije 15 dana prije početka
zimskog i ljetnog prelaznog roka određenim člankom 25. ovog Pravilnika.
Zahtjev mora biti uručen na urudžbeni zapisnik kluba osobno uz ovjeru primitka ili se mora
poslati preporučeno s povratnicom na adresu kluba.
Mjerodavno klupsko tijelo mora na pisani zahtjev za izdavanje ispisnice, u roku od 8 (osam)
dana od dana primitka zahtjeva izdati istupnicu ili dati pisani obrazloženi odgovor s navodom
o postojanju zapreke za izdavanje istupnice.
Istupnica ili pisani obrazloženi odgovor u ime kluba mora potpisati osoba ovlaštena za
zastupanje, koja je u tom svojstvu registrirana i upisana u registar mjerodavnih tijela.

Članak 28.
Klub može natjecatelju osporiti prijelaz:
• ukoliko posjeduje Ugovor u kojem postoje takvi uvjeti koji natjecatelja obvezuju i to ne
dozvoljavaju, dok se ne ispune dogovoreni uvjeti.
• ukoliko ima financijska ili materijalna potraživanja prema natjecatelju
• ukoliko je natjecatelj pod klupskim disciplinskim sankcijama. (disciplinske mjere ne
smiju biti podnesene u vrijeme kada natjecatelj zatraži istupnicu izuzev da je nanio
materijalnu i nematerijalnu štetu klubu koja može prouzročiti stegovnu mjeru te je klub
dužan u roku 8 (osam) dana od donošenja odluke o kazni ili suspenziji istu dostaviti
sportašu i HKS-u).
.

Članak 29.
Ako klub u roku od 8 (osam) dana od dana prijama zahtjeva za izdavanjem istupnice ne
odgovori na zahtjev natjecatelja, smatrati će se da je klub suglasan sa izdavanjem istupnice,
te se natjecatelj može registrirati za novi klub, bez ikakve odštete i istupnice.
Registracijska komisija je dužna obavijestiti bivši klub o tako izvršenoj registraciji u roku od 8
(osam) dana od dana izvršene registracije.
Ukoliko klub ne primi preporučeni zahtjev za istupnicom 2 puta za redom, smatra se kao da
mu je pošiljka uručena pa Registracijska komisija mora zahtijevati od kluba pismeno
obrazloženje razloga ne primanja zahtjeva za istupnicom, te pismeno očitovanje o mogućim
zaprekama za izdavanje istupnice natjecatelju.

C) PRIGOVOR I ŽALBA ZBOG NEIZDAVANJA ISTUPNICE
Članak 30.
Ako klub sukladno roku u članku 28. stavak 4. odgovori niječno ili sukladno članku 30. stavak
3. predoči pismeno očitovanje s određenim dokazima o zaprekama za izdavanje istupnice, a
podnositelj zahtjeva i zainteresirani klubovi ne dogovore o uvjetima prijelaza, podnositelj
zahtjeva ima pravo, u roku od 8 (osam) dana po primitku odgovora, podnijeti pisani prigovor
zbog neizdavanja istupnice Registracijskoj komisiji HKS-a.
Uz prigovor podnositelj obavezno mora priložiti:
•
•
•
•

kopiju zahtjeva natjecatelja za izdavanje istupnice,
dokaz da je i kada podnio zahtjev za izdavanje istupnice, te da je klub primatelj isto
zaprimio,
kopiju negativnog odgovora kluba (ukoliko je postojao) s dokazima o pobijanju
njegovih navoda ili predočenih dokaza, te
potvrdu o uplati pristojbe u iznosu 500,00 kn na žiro račun HKS-a za prigovor zbog
neizdavanja istupnice.

Članak 31.
Registracijska komisija je obvezatna donijeti odluku na prigovor u roku od 20 (dvadeset)
dana od dana zaprimanja prigovora.
Odluka Registracijske komisije o prigovoru mora biti jasna i nedvojbena, s navedenim
uvjetima prijelaza i obrazloženjem donesene odluke prema Pravilniku o statusu karataša.
Podnositelj prigovora, zainteresirani klubovi i mjerodavni u HKS-u obvezatni su
Registracijskoj komisiji dostaviti tražene dokaze u neprekoračivom roku koji Povjerenstvo
odredi, te se naknadno dostavljena dokumentacija neće moći koristiti osim ako stranke
dokažu da za istu nisu znale ili ista nije bila dostupna.
Odluka o prigovoru mora biti odaslana u pisanom obliku natjecatelju podnositelju,
zainteresiranim klubovima, te nadležnim savezima u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja
odluke.

Članak 32.
Na odluku Registracijske komisije HKS-a, kao prvostupanjskog tijela, nezadovoljna strana
ima pravo, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke o prigovoru, podnijeti žalbu na
Upravni odbor HKS-a.
Podnositelj je uz žalbu dužan priložiti i potvrdu o izvršenoj uplati žalbene pristojbe na žiro
račun HKS-a u iznosu 500,00 kn.
Upravni odbor HKS-a je dužan na svojoj prvoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 (trideset)
dana donijeti odluku na podnesenu žalbu, a odluka Upravnog odbora HKS-a je konačna.

VI.

PRIGOVOR NA REGISTRACIJU NATJECATELJA
Članak 33.

Prigovor na registraciju može uložiti bilo koji član HKS-a, u roku od 8 dana od dana saznanja
za izvršenu registraciju, a najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana izvršene
registracije.
Prigovor na registraciju se podnosi Registracijskoj komisiji HKS-a.
Podnositelj je dužan uz prigovor obavezno priložiti dokaz o osnovanosti prigovora, te potvrdu
o izvršenoj uplati pristojbe u iznosu od 500,00 kn na žiro račun HKS-a za prigovor na
registraciju natjecatelja.

Članak 34.
Registracijska komisija je dužna na prigovor donijeti odluku i o tome pisano izvijestiti
podnositelja prigovora, zainteresirane strane, odnosno klubove i Upravni odbor HKS-a u roku
od 15 (petnaest) dana, računajući od dana zaprimanja prigovora.
Na odluku Registracijske komisije HKS-a, strana koja se smatra oštećenom ima pravo žalbe
u roku 8 (osam) dana od dana zaprimanja odluke Upravnom odboru HKS-a čija je odluka
konačna.
Podnositelj je dužan uz žalbu obvezatno priložiti dokaz o osnovanosti žalbe, te potvrdu o
izvršenoj uplati pristojbe za žalbu u iznosu od 500,00 kn na žiro račun HKS-a.

Članak 35.
Kad se na osnovu prigovora ustanovi nepravilna registracija i pravo nastupa, protiv
natjecatelja, kluba i ostalih odgovornih osoba biti će pokrenut stegovni postupak po
odredbama Stegovnog pravilnika HKS-a, a po prijedlogu Registracijske komisije HKS-a.

VII.

DVOJNA REGISTRACIJA NATJECATELJA
Članak 36.

Zbog podizanja atraktivnosti ekipnih natjecanja moguće je za ekipna natjecanja registrirati
natjecatelje iz drugih klubova na tzv. dvojnu registraciju.
Broj privremeno registriranih natjecatelja mora biti uvijek manji od broja vlastitih natjecatelja i
određuje se na sljedeći način:
1. Ekipe od 5 NATJECATELJA - dozvoljena su 2 dvojno registrirana natjecatelja
2. Ekipe od 3 NATJECATELJA - dozvoljen je 1 dvojno registrirani natjecatelj.

Članak 37.
Klub može natjecatelja za ekipna natjecanja na dvojnu registraciju registrirati samo tijekom
prijelaznog roka.
Ugovorom o dvojnoj registraciji natjecatelja koji klubovi zaključuju, uređuju se međusobni
odnosi klubova i natjecatelja.
Dvojno registrirani natjecatelj ima pravo ekipnog nastupa samo za klub za koji je uredno
registriran u valjanom roku.

Članak 38.
Dvojnu registraciju natjecatelja registrira Registracijska komisija HKS-a temeljem dopuštenja
matičnog kluba i potpisane izjave , a tom prilikom se u registracijsku knjižicu ovjerava dvojna
registracija klubu za koji se natjecatelj registrira samo za ekipne susrete.
Uz zahtjev za registraciju natjecatelja, dostavlja se i pisana izjava iz koje je vidljivo da je
natjecatelj suglasan nastupati za klub u ekipnim susretima.
Dvojna registracija mora se obnavljati svake kalendarske godine te se dvojno registriranom
natjecatelju izdaje i registracijska markica za tu sezonu.
Dvojno registrirani natjecatelj može samo jednom u godini mijenjati klub za koji će nastupiti
samo u ekipnim susretima i to isključivo u prijelaznim rokovima.
Za prijelaz dvojno registriranog natjecatelja nije potrebno dopuštenje kluba za koji je do tada
nastupao u ekipnim susretima.

VIII. UGOVORI KLUBOVA I NATJECATELJA
Članak 39.
Međusobni odnosi između natjecatelja i kluba uređuju se sukladno Pravilniku o statusu
karataša.
Natjecatelj i klub mogu sklopiti:
•
•

ugovor o športskom usavršavanju i stipendiranju sportaša,
ugovor o natjecanju kao dodatnoj djelatnosti (amaterski)

Članak 40.
Natjecatelj i ovlašteni potpisnik (zastupnik) kluba ovjeravaju svoje potpise na ugovoru o
amaterskom natjecanju kod javnog bilježnika.
Na ugovore o športskom usavršavanju potpise ovjeravaju kod javnog bilježnika zakonski
zastupnik natjecatelja i ovlašteni potpisnik (zastupnik) kluba.

U pogledu sporazuma o prestanku ugovora primjenjuju se odredbe stavka 1. i 2. ovog
članka.
Ugovor između kluba i natjecatelja Registracijska komisija HKS-a upisuje u Upisnik ugovora
HKS-a na osnovi ispunjene tiskanice RP-7 u roku od 8 (osam) dana po podnošenju tiskanice
na upis, te nakon ovjere dostavlja po jedan primjerak tiskanice natjecatelju, klubu, a jedan
zadržava u svojoj pismohrani.
Klub se obvezuje dostaviti Registracijskoj komisiji HKS-a tiskanicu RP-7 i u prilogu ugovor,
najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.
U slučaju ne postupanja po ovom članku st.5., kaznit će se odgovorna osoba u klubu
sukladno stegovnim propisima.

Članak 41.
Ukoliko klub ili natjecatelj ne izvršavaju obveze utvrđene ugovorom, strana koja se smatra
oštećenom ima pravo zatražiti raskid ugovora.
U slučaju da natjecatelj i klub imaju sklopljeno više ugovora, u slučaju spora raspravljat će se
samo o ugovoru koji je pohranjen u HKS-u.
Zahtjev za raskid ugovora podnosi se Registracijskoj komisiji HKS-a, koje o istome mora
donijeti odluku najkasnije 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
Podnositelj je uz zahtjev dužan priložiti ugovor i dokaz o uplati pristojbe, te obrazložiti razloge
zbog kojih traži raskid kao i priložiti svu raspoloživu dokumentaciju.
Protivna strana je po primitku zahtjeva dužna očitovati se na zahtjev u neprekoračivom roku
od 8 (osam) dana uz dostavu svih dokaza, jer se naknadno dostavljeni dokazi neće moći
uzeti u obzir, osim ako strana dokaže da joj isti nisu bili poznati ili nisu bili dostupni.
Pristojba za podnošenje zahtjeva za raskid ugovora iznosi 500,00 kn.

Članak 42.
Na odluku Registracijske komisije HKS-a, strana koja se smatra oštećenom, ima pravo uložiti
žalbu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema odluke prvog stupnja, Upravnom odboru
HKS-a, čija je odluka konačna.
U žalbi se ne smiju iznositi nove činjenice i dokazi osim onih koji im nisu bili poznati ili im nisu
bili dostupni.
Pristojba za podnošenje žalbe Upravnom odboru HKS-a na odluku prvog stupnja iznosi
1.000,00 kn.
Ugovor koji je u suprotnosti s odredbama zakona Republike Hrvatske te propisima i aktima
Hrvatskog olimpijskog odbora i HKS-a smatra se štetnim.

IX.

NASTUPI HRVATSKIH DRŽAVLJANA ZA INOZEMNE
KLUBOVE, STRANACA I HRVATSKIH DRŽAVLJANA IZ
DIJASPORE U HRVATSKIM KLUBOVIMA
Članak 43.

Hrvatski državljani mogu nastupati i mogu se registrirati za inozemne klubove ako im to
nacionalni savez zemlje u kojoj je klub registriran dozvoli.
Upravni odbor HKS-a izdaje odobrenje za nastup u inozemnom klubu temelj podnesenog
zahtjeva natjecatelja ili brisovnicu iz registra članstva u HKS-u ukoliko se natjecatelj registrira
za inozemni klub.
Registracijom za inozemni klub natjecatelj gubi pravo nastupa na svim službenim
natjecanjima HKS-a.

Članak 44.
Strani državljanin nema pravo nastupa za hrvatske klubove, niti na službenim natjecanjima
HKS-a ukoliko oni nisu otvorenog tipa, niti se može službeno registrirati u HKS-u.

Članak 45.
Hrvatski državljani iz dijaspore imaju pravo registracije za bilo koji hrvatski klub, te imaju
pravo nastupa na svim natjecanjima i imaju sva prava u sportu kao i drugi građani Hrvatske.
Ukoliko žele sudjelovati u financiranju i koristiti prava koja im kao kategoriziranim sportašima
pripadaju, hrvatski državljani iz dijaspore moraju prebivati u mjestu gdje ta prava žele
ostvariti, imati prijavljen boravak zbog obavljanja trenažnih procesa, poslovnih obveza ili biti
na školovanju.
Hrvatski državljani s dvojnim državljanstvom imaju pravo registracije za hrvatske klubove i
pravo nastupa na svim službenim natjecanjima HKS-a samo ukoliko u jednoj kalendarskoj
godini nisu nastupili na službenim natjecanjima zemlje u kojoj imaju drugo državljanstvo, niti
su nastupali za nacionalnu selekcije iste zemlje.
Hrvatski državljani s dvojnim državljanstvom mogu nastupiti samo za jednu nacionalnu
selekciju koju slobodnom voljom odaberu. Moguće je za vrijeme natjecateljske karijere samo
jednom promijeniti nacionalnu selekciju za koju se nastupa.

X.

REGISTRACIJA TRENERA, SUDACA I DRUGIH ČLANOVA
HKS-a

Članak 46.
Stručna osoba može postati članom HKS-a kao karate trener, pod uvjetima i na način
propisan Zakonom o sportu, propisima Stručno-trenerske komisije HKS-a i ostalim propisima
HKS-a.
Treneri moraju imati TRENERSKU LICENCU za tekuću godinu, a mogu se registrirati kao
klupski članovi. Za njih ne vrijede odredbe o prijelaznom roku.
Upisnik trenera vodi Stručno-trenerska komisija HKS-a na način propisan Zakonom o sportu,
propisima Komisije i ostalim propisima HKS-a.

Članak 47.
Stručna osoba može postati članom HKS-a kao karate sudac, pod uvjetima i na način
propisan Zakonom o sportu, propisima Sudačke komisije HKS-a i ostalim propisima HKS-a.
Suci moraju imati SUDAČKU LICENCU za tekuću godinu, a upisuju se direktno u članstvo
HKS-a (u registar sudaca HKS-a) ili se mogu registrirati kao klupski članovi. Za njih ne
vrijede odredbe o prijelaznom roku.
Upisnik sudaca, vodi Sudačka komisija HKS-a na način propisan Zakonom o sportu i ostalim
propisima HKS-a.

Članak 48.
Osim natjecatelja i druge osobe koje svojom voljom pristupe u klupsko članstvo moraju biti
registrirane za klub pod uvjetima iz ovog Pravilnika, čime stječu pravo obavljanja službenih
dužnosti na karate natjecanjima, ali i izvan njih.
Kao „ostali članovi kluba“ moraju se registrirati predsjednici i dopredsjednici klubova, osobe
zaposlene u klubovima, i osobe koje obnašaju službene dužnosti za ime kluba tijekom
natjecanja, kao što su: „tehniko“, fizioterapeut, liječnik i službeni predstavnik kluba na
natjecanju.
Predsjednici i dopredsjednici, direktori kluba, kao i bilo koja osoba koja zastupa klub, mora
biti upisana u registar udruga građana kao osoba ovlaštena za zastupanje jer u protivnom ne
može niti zastupati klub, niti biti registrirana za klub.
Kao dokaz da je predsjednik, dopredsjednik ili direktor ili neka druga osoba ovlaštena za
zastupanje kluba, prije početka svake sezone ili po provedenoj izmjeni osobe ovlaštene za
zastupanje klub se obvezuje u roku od 8 (osam) dana dostaviti Registracijskoj komisiji izvod
iz registra udruga građana.

XI.

UPISNICI I VOĐENJE UPISNIKA
Članak 49.

Sukladno odredbama ovog Pravilnika mjerodavna tijela i Komisije vode slijedeće upisnike:
1. Upisnik osnovnih karate organizacija, klubova;
2. Upisnik natjecatelja;
3. Upisnik trenera;
4. Upisnik sudaca
5. Upisnik ostalih članova HKS-a.
6. Upisnik ugovora između natjecatelja i kluba

Članak 50.
Upisnik osnovnih karate organizacija-klubova vodi Registracijska komisija HKS-a.
U upisnicima osnovnih organizacija-klubova obvezatno se vode slijedeći podaci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

redni broj upisnika;
matični broj kluba;
naziv kluba;
sjedište i adresa kluba;
nadnevak osnutka kluba;
popis privitka podnesenih uz prijavnicu (statut, rješenje o registraciji državnog tijela,
odnosno tijela lokalne samouprave)

Članak 51.
Upisnik natjecatelja vodi Registracijska komisija HKS.
U upisnicima natjecatelja obvezatno se vode slijedeći podaci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

redni broj upisnika;
nadnevak upisa;
ime, očevo ime i prezime i JMBG;
matični broj natjecatelja;
naziv i mjesto kluba za koji se registrira;
godišnja ovjera registracije;
nadnevak brisanja iz upisnika

Članak 52.
Upisnik ugovora između natjecatelja i klubova vodi Registracijska komisija HKS-a
U upisniku ugovora natjecatelja i klubova naročito se vode podaci:
1.
2.
3.
4.

ime i prezime natjecatelja
ime kluba
vrijeme trajanja ugovora
vrste ugovora

Članak 53.
Upisnike trenera vodi Stručno-trenerska komisija HKS-a .
Upisnike sudaca vodi Sudačka komisija HKS-a .
Upisnike ostalih članova vodi Registracijska komisija HKS-a.

XII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 54.

Registracijska komisija svakom registriranom klubu dostavlja do 15. veljače natjecateljski
karton, s popisom svih natjecatelja i REGISTRACIJSKE MARKICE ZA SVAKOG
NATJECATELJA.
Registracijska komisija je dužna do istog roka dostaviti Natjecateljskoj komisiji spisak svih
registriranih natjecatelja za tekuću godinu te pravovremeno nadopunjavati spisak sa
naknadno registriranim natjecateljima.
Svaka stranica treba biti ovjerena potpisom Predsjednika Registracijske komisije i pečatom
Saveza.

Članak 55.
Svaki registrirani natjecatelj ima registracijsku knjižicu ovjerenu od HKS-a.
Registracijska knjižica sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sliku natjecatelja
Ime i prezime natjecatelja
Datum i mjesto rođenja natjecatelja
Matični broj natjecatelja
Registarski broj natjecatelja
Ovjeru kluba za koji natjecatelj registriran
Registracijsku markicu
Liječnički pregled ne stariji od 6 mjeseci
Natjecateljska knjižica bez svih navedenih sadržaja je nevažeća.

Članak 56.
Za svaku kalendarsku godinu Registracijska komisija nakon pregleda dokumentacije izdaje
za svakog člana registracijsku markicu.
Registracijska markica sadrži:
1. Registarski broj natjecatelja
2. registarski broj kluba
3. godinu registracije.

Članak 57.
Klubovi plaćaju godišnju članarinu HKS-u. Visinu godišnje ČLARINE KLUBA donosi Sabor
HKS-a na prijedlog Upravnog odbora HKS-a.
Sve ostale pristojbe i cjenike donosi Upravni odbor HKS-a.

Članak 58.
Registracijska komisija se sastoji od tri (3) člana koje bira Upravni odbor HKS-a,
Predsjednika i dva člana.
Predsjednik rukovodi radom Komisije i odgovoran je za svoj rad Upravnom odboru HKS-a.

Članak 59.
Tumačenje ovog Pravilnika daje Upravni odbor i Registracijska komisija HKS-a.
Promjene i dopune ovog Pravilnika obavljaju se na način i po postupku propisanom za
njegovo donošenje.

Članak 60.
Ovaj Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora HKS-a 27.lipnja 2008.godine i stupa
na snagu danom donošenja, te se dostavlja svim klubovima u roku od 15 dana.

Članak 61.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti dosadašnji Registracijski pravilnik.

U Zagrebu, 27.lipnja 2008.

Predsjednik RK HKS-a
Ivica Susović

Predsjednik HKS-a
Stjepan Čelan

VISINA PRISTOJBI
REGISTRACIJSKA TAKSA ZA KLUB (20 natjecatelja)
svaki daljnji natjecatelj
REGISTRACIJA IZVAN ROKOVA
TAKSA ZA PRIJELAZ PO NATJECATELJU
NATJECATELJSKA KNJIŽICA

3. 000 kn
10 kn
100 kn
500 kn
40 kn

