HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ
CROATIAN WRESTLING FEDERATION
10000 Zagreb, Ulica grada Gospića br. 1 (ŠSD "Pešćenica")
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REGISTRACIJSKI PRAVILNIK

Zagreb, 19. prosinca 2012.
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Na temelju članka 29. Statuta Hrvatskog hrvačkog saveza od 2. srpnja 2005. godine,
Skupština Hrvatskog hrvačkog saveza na svojoj sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine
donosi

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK

I.Temeljne odredbe

Članak 1.
Odredbama ovog Pravilnika reguliraju se:
a) način registracije natjecatelja (registracija natjecatelja, dvojna registracija
natjecatelja, preregistracija nat jecatelja)
b) ugovori
c) način i postupak za prijelaz natjecatelja iz kluba u klu b
d) prijelaz natjecatelja u inozemne klubove
e) visina obeštećenja za vrhunske, vrsne i darovite sportaše
f) registracija stranih državljana i osoba sa dvojnim državljanstvom
g) prijelazni rokovi za hrvače državljane Republike Hrvatske
h) prijelazni rokovi za hrvače s trane državljane
i) potrebni dokumenti i obrasci za registraciju
Članak 2.
Ostala pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom reguliraju se
odgovarajućim općim aktima Hrvatskog hrvačkog sveza i Međunarodne
hrvačke federacije (FILA).
Odredbe ovog Pravilnika ne smiju biti u suprotnosti sa St atutom HHS i
Pravilnikom FILA za međunarodni prijelaz hrvača za natjecanja između
klubova, te Pravilnika FILA o promjeni državljanstva natjecatelja.

Članak 3.
Natjecatelj je slobodan u izboru kluba za koji će se natjecati , pod uvjetima iz
ovog Pravilnika.

Članak 4.
Sva pitanja vezana za registraciju natjecatelja i prijelaz natjecatelja iz kluba u
klub u prvom stupnju rješava Komisija za registracije HHS.
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Članak 5.
Na natjecanjima koja organizira Hrvatski hrvački savez, o dnosno njegove
udruge (županijski/gradski savezi, klubovi itd) mogu sudjelovati samo
registrirani natjecatelji, koji su stekli pravo nastupa u skladu s ovim
Pravilnikom.

a) Način registracija natjecatelja

Registracija natjecatelja
Članak 6.
Rješenje o registraciji natjecatelja za klub donosi se na temelju njegovog
osobnog zahtjeva i zahtjeva kluba za koji se natjecatelj želi registrirati.
Članak 7.
Zahtjev za registraciju podnosi se na obrascu koji propisuje Hrvatski hrvački
savez (prijavnica).
Prijavnica sadrži ispunjene slijedeće podatke: prezime, ime jednog roditelja,
ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj
građana i OIB, izjavu da se hrvanjem želi baviti po svojoj želji i na vlastitu
odgovornost, te da prihvaća normativne akte HHS.
Uz zahtjev za registraciju prilaže se kopija domovnice ili osobne iskaznice.
Za natjecatelje mlađe od 18 godina, zahtjev za registraciju potpisuje i jedan
od roditelja ili skrbnika.
Ukoliko roditelj ili skrbnik nije potpisao Prijavnicu, zahtjev se neće uzimati u
razmatranje.
Hrvački klubovi potvrđuju Prijavnicu natjecatelja pečatom kluba i potpisom
odgovorne osobe i traže od HHS provođenje postupka registracije .
Komisija za registracije, odnosno po Komisiji ovlaštena osoba dužna je odbiti
sve zahtjeve sa nepotpunom, netočnom i neurednom dokumentacijom.

Članak 8.
Natjecatelji se registriraju za hrvačke klubove.
Dječacima koji se registriraju za hrvačke klubove, izdaje se „natjecateljska
knjižica“ ili „natjecateljska iskaznica“ prema zahtjevu kl uba.
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Natjecateljska knjižica HHS obavezna je za sve natjecatelje, koji u tekućoj
godini nastupaju na natjecanjima uzrasta kadeta.
Natjecatelji stječu pravo nastupa danom kako je to navedeno u odluci o
registraciji, uz ovjeru liječnika u „natjecateljskoj is kaznici“ ili
„natjecateljskoj knjižici“ da je zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja.
Ubilježeni liječnički pregled ne smije biti stariji od šest mjeseci.
Hrvači mlađih uzrasnih skupina ne mogu biti registrirani ukoliko nisu obavili odgovarajući
lječnički pregled kod lječnika obiteljske medicine te donjeli dokaz o zadovoljavajućem
zdravstvenom stanju.

Dvojna registracija
Članak 9.
Jedan klub može ustupiti drugom klubu na dvojnu registraciju jednog ili više
natjecatelja prema njihovoj želji .
Dvojna registracija važeća je samo za ligaški sustav natjecanja.
Odluku o pristanku na dvojnu registraciju daje klub za koji je natjecatelj
registriran na traženje natjecatelja, odnosno roditelja ili skrbnika, ukoliko je
natjecatelj mlađi od 18 godina.
Međusobni odnosi hrvača i klubova mogu se regulirati ugovorom o dvojnoj
registraciji natjecatelja .
Jedan klub može imati više natjecatelja na dvojnoj registraciji, ali za ekipni
susret u sastavu ekipe mogu biti najviše dvojica takovih hrvača.
Dvojnu registraciju verificira Komisija za registracije HHS, odnosno po
Komisiji ovlaštena osoba, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za dvojnu
registraciju. Dvojna registracija obavezno se upisuje u natjecateljsku knjižicu
hrvača.
Sedam dana prije početka ligaškog sustava natjecanja, Komi sija za
registracije dužna je svim klubovima sudionicima ligaškog sustava natjecanja
dostaviti kompletan spisak dvo jno registriranih natjecatelja.

b) Ugovori
Članak 10.
Klubovi mogu sa natjecateljima zaključiti sljedeće ugovore: ugovor o dvojnoj
registraciji natjecatelja, ugovor o stipendiranju, ugovor o ustupanju hrvača,
ugovor o posudbi hrvača nekom drugom klubu na određeno vrijeme , te ugovor
o profesionalnom angažiranju.
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Članak 11.
Ugovor o dvojnoj registraciji natjecatelja sadrži međusobna prava i obveze
dva kluba i natjecatelja. Za natjecatelje mlađe od 18 godina, zahtjev za
registraciju potpisuje i jedan od roditelja ili skrbnika .

Članak 12.
Klub sa sportašem može potpisati ugovor o stipendiranju, kojim se reguliraju
međusobna prava i obaveze. Za natj ecatelje mlađe od 18 godina, zahtjev za
registraciju potpisuje i jedan od roditelja ili skrbnika .

Članak 13.
Jedan klub može drugom klubu ustupiti hrvača na odr eđeni vremenski period,
što reguliraju međusobnim ugovorom koji sadrži vremenski r ok, međusobn a
prava i obaveze.

Članak 14.
Ugovor se može potpisati i sa ostalim natjecateljima u klubu. Klubovi su
dužni do 31.12. tekuće godine dostaviti u tajništvo HHS spisak svih
natjecatelja koji su pod ugovorom i kopiju ugovora u zatvorenoj koverti.
Ugovori su pravovaljani ako su ovjereni na HHS.
HHS će poštivati sve međusobne ugovore između klubova, klubova i
natjecatelja, ukoliko su oni potpisani i ovjereni od zainteresiranih strana i
pohranjeni na HHS-u, a nisu u suprotnosti s ovim Pravilnikom i ostalim
normativnim aktima Saveza .

Članka 15
Ugovor se zaključuje najmanje na jednu , a najviše na četiri godine , uz uvjet
da je hrvač punoljetan .
Ugovor se može raskinuti i prije isteka roka na koji je zaključen uz obostranu
suglasnost ili na zahtjev jedne od ugovorni h strana odlukom nadležnog organa
HHS.
Obrazac za ugovor i raskid ugovora u smislu članka 12 i 13. ovog Pravilnika
utvrđuje Izvršni odbor HHS i sastavni je dio ovog Pravilnika.
Ugovori se sačinjavaju u 4 (četiri ) primjerka od kojih se jedan obavezno
dostavlja u ured HHS.
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U ime maloljetnih natjecatelja ugovor sa klubom zaključuje roditelj ili
skrbnik, a ugovor važi do prijelaznog roka prije kojeg je natjecatelj stekao
punoljetnost. Svi ugovori nastupom punoljetnosti natjecatelja, automatski
prestaju biti važ eči.

c) Način i postupak za p rijelaz natjecatelja iz kluba u klub

Članak 16.
Prijelaz natjecatelja iz kluba u klub obavlja se isključivo u redovnom
prijelaznom roku.

Članak 17.
Natjecatelj, koji nije pod ugovorom, kojemu je rok istekao, kojemu je ugovor
raskinut obostranom suglasnošću i kojemu je ugovor raskinut pravomoćnom
odlukom nadležnog organa, slobodan je u izboru kluba u redovnom
prijelaznom roku.
U prijelaznom roku natjecatelj može biti registriran za klub u kojemu se želi
natjecati, pod uvjetima predviđenim ovim Pravilnikom.
U redovnom prijelaznom roku natjecatelj može podnijeti zahtjev za
registraciju ili dvojnu registraciju samo za jedan klub.
U mini prijelaznom roku dozvoljava se natjecatelju podnošenje zahtjeva za
dvojnu registraciju ukoliko to pravo nije iskorist io u redovnom prijelaznom
roku.

Članak 18.
Natjecatelj koji želi promijeniti klub, a ispunjeni su uvjeti iz članka 17 .
stavak 1. ovog Pravilnika, obraća se preporučenim pismom svom dosadašnjem
klubu sa zamolbom da želi promijeniti k lub i navodi klub u koji želi prijeći.
O svojoj namjeri istovremeno obaviještava preporučenim pismom Komisiju za
registracije HHS i klub u koji želi prijeći.

Članak 19.
Klub u koji natjecatelj želi prijeći, obraća se prepoučeno pisanim upitom
klubu iz kojeg namjerava otići, najkasnije u roku 8 dana po završenom
prijelaznom roku, s upitom dali postoje smetnje za registraciju i kolika je
visina obeštećenja. Klub kojemu je natjecatelj uputio upit za izdavanje
istupnice – suglasnosti za prijelaz, dužan se oči tovati pismeno u roku 15
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dana, od dana zaprimanja upita i o tome obavjestiti zainteresirani klub i za
slučaj neizdavanja ispisnice - suglasnosti, komisiju za registraciju HHS -a radi
pokretanja postupka posredovanja.
Ukoliko ne postignu sporazum, zainteres irani klubovi o tome obaviještavaju
Komisiju za registracije radi posredovanja.
Komisija za registracije HHS posreduje u roku 8 (osam) dana po primitku
obavijesti.
Ukoliko i nakon posredovanja ne đođe do sporazuma između dva kluba,
obvezujuću odluku u prvo m stupnju na osnovu važećih normativnih akata
donosi komisija za registraciju.
Za vrijeme riješavanja spornih pitanja, natjecatelj ima pravo nastupa na svim
pojedinačnim i ekipnim natjecanjima (kvalifikacijski turniri) bez naznake
klupske pripadnosti, uko liko nije pod kaznom ili suspenzijom.

Članak 20.
Klub u koji natjecatelj prelazi, podnosi zahtjev za registraciju natjecatelja
(prijavnicu) Komisiji za registracije, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti.
Uz pravilno popunjen i ovjeren zahtjev za registraciju (prijavnica), prilaže se
pismena suglasnost kluba iz kojeg natjecatelj prelazi u drugi klub (ispisnica)
ili odluka višeg organa HHS-a.
U jednom prijelaznom roku natjecatelj može pot pisati prijavnicu samo za
jedan klub.
Ukoliko natjecatelj u jednom prijelaz nom roku potpiše pri javnicu za 2 (dva)
ili više klubova u postupak se uzima ona sa starijim datumom, a protiv
natjecatelja se pokreće disciplinski postupak.

Članak 21.
Natjecatelj koji je potpisao prijavnicu za određeni klub, registrira se za ovaj
klub kada su ispunjeni svi uvjeti.
Pravo nastupa za klub natjecatelj stiče danom registracije.
Ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana od odluke nadležnog tijela HHS, klub u
koji natjecatelj želi prijeći ne uplati obeštećenje njegovom dosadašnjem
klubu, natjecatelj ostaje i dalje član kluba iz kojeg je namjeravao prijeći u
drugi klub, sa ranije važećom registracijom.
Suspendirani ili kažnjeni hrvač može biti registriran za drugi klub, ali pravo
nastupa stječe tek nakon isteka suspenzije ili kazne.
Klub ne može pokr enuti disciplinski postupak, nakon što je natjecatelj podnio
zahtjev za promjenu kluba.
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Komisija za registracije obvezna je 7 dana prije početka liga natjecanja
riješiti sva pitanja prijelaza iz kluba u klub, kao i dvojne registracije, o čemu
svi klubovi moraju biti obavješteni prije početka liga natjecanja putem
Informativnog biltena lige ili internet stranice HHS .

d) Prijelaz natjecatelja u inozemni klub
Članak 22.
Natjecatelji mogu prijeći u inozemne klubove, ukoliko nisu vezani ugovorom
sa klubom u Republici Hrvatskoj, u prijelaznom roku koji je utvrđen od strane
FILA.
Za prijelaz u inozemne klubove obavezna je ispis nica koju izdaje HHS.
U inozemne klubove mogu prijeći samo hrvači ”seniori” i u iznimnim
slučajevima ”juniori”, koji imaju licencu FILA i koj i su već sudjelovali na
prvenstvima FILA za seniore.
Odluku o izdavanju ispisnice hrvačima za prijelaz u inozemne klubove donosi
Izvršni odbor HHS na osnovu FILA pravilnika za međunarodni prijelaz hrvača
za natjecanja između klubova, FILA pravilnika o prom jeni državljanstva
natjecatelja, te mišljenja njegovog kluba .

Članak 23.
Dok je član inozemnog kluba natjecatelj ima pravo nast upa na pojedinačnim
prvenst vima Republike Hrvatske , u hrvat skoj ligi i svim međunarodnim
natjecanj ima na kojima nastupa reprezen tacija Hr vatske.

Članak 24.
Natjecatelj koji se vratio u zemlju, registrira se isključivo za klub iz kojeg je
otišao u inozemni klub i to u prijelaznom roku u skladu s ovim Pravilnikom.
(briše se)
e) Visina obeštećenja za vrhunske, vrsne i darovite športaše

Članak 24.
Visina obeštećenja za športaše prilikom prijelaza natjecatelja iz kluba u klub može
maksimalno iznositi:
-za športaše ranga I. kategorije: 48 bodova
-za športaše ranga II. kategorije 36 bodova
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-za športaše ranga III. kategorije 24 boda
-za športaše ranga IV. kategorije: 18 bodova
-za športaše ranga V. kategorije: 12 bodova
-za športaše ranga VI. kategorije: 12 bodova
Za ostale športaše koji nisu u rangu kategoriziranih, klubovi nemaju pravo na nikakovu
odštetu ukoliko to nije drugačije regulirano zajedničkim ugovorom.
Za vrijednost boda uzima se iznos od 300 EUR (kunska protuvrijednost po srednjem tečaju
Narodne Banke Hrvatske na dan uplate).
Jednom stečeno zvanje vrhunskog , vrsnog ili darovitog športaša je trajno, a
prava iz statusa su vrem enski ograničena.
Klubovi imaju pravo na odštetu kada vrhunski , vrsni i daroviti športaš prelazi
u drugi klub bez obzira dali sa tim športašem imaju zaključeni ugovor, stime
da ukoliko klubovi nisu imali potpisan ugovor sa sportašem visina
obeštečenja nemože iznositi više od 70% gore navedenog maksimalnog
obeštečenja.

f) Registracija stranih državljana i osoba sa dvojnim državljanstvom

Članak 25.
Strani državljani i osobe sa dvojnim državljanstvom registriraju se na temelju
FILA pravilnika za međunarodni pr ijelaz hrvača za natjecanja između
klubova, FILA pravilnika o za promjenu državljanstva natjecatelja i ovog
Pravilnika.
Osnovni uvjeti za regis traciju stranih državljana i osoba sa dvojnim
državljanstvom za klubove iz Republike Hrvatske su slijedeći:
-

-

-

da imaju ispisnicu ili pismenu suglasnost svoje Nacionalne federacije
da imaju pismenu suglasnost CELA (Evropskog hrvačkog savjeta)
ukoliko za nastup u ligi primaju novčanu naknadu za sudjelovanje u sustavu
natjecanja obavezna je poslovna ili radnu dozvola, koju trebaju pribaviti najkasnije 14
(četrnaest) dana prije početka ekipnog sustava natjecanja u Hrvatskoj hrvačkoj ligi
da im se ime i prezime nalaze u polici osiguranja klubova kod odgovarajućeg
osiguravajućeg društva.
ukoliko strani hrvači ne primaju nikakovu novčanu naknadu za sudjelovanje u
sustavu natjecanja, obavezno je„međunarodno putno osiguranje“ za svaki nastup
stranog hrvača ili da im se ime i prezime nalaze u polici osiguranja klubova kod
odgovarajućeg osiguravajućeg društva
da imaju zaključen Ugovor sa klubom
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-

da u Republici Hrvatskoj imaju riješeno pitanje prehrane i zdravstvene njege
da potpišu obrazac za registraciju HHS-a – „PRIJAVNICU“
strani državljani i osobe sa dvojnim državljanstvom registriraju se 14 (četrnaest) dana
prije početka ekipnog sustava natjecanja

g) Prijelazni rokovi za hrvače državljane Republike Hrvatske

Članak 26.
Redovni prijelazni rok traje od 05 -20. siječnja svake godine .
Mini prijelazni rok traje 1.do 7. srpnja svake godine, a odnosi se na prijelaz
iz jednog kluba HHS u drugi klub HHS.
Izvršni odbor HHS može svojom odlukom promijeniti vrijeme prelaznih
rokova, ako za to postoje opravdani razlozi.

h) Prijelazni rokovi za hrvače strane državljane

Članak 27.
Prijelazni rok za međunarodnu razinu utvrđuje FILA svojima pravil nicima.
Pijelazni rok za hrvače strance, koji se registrira ju za klubove HHS, traje od
5. do 20. siječnja, odnosno priznaju se svi započeti postupci prijelaza koji
zbog objektivnih razloga nisu završeni u danom periodu.
Za jedan klub može biti registrira no više stranih državljana, ali s tim da samo
dvojica mogu biti u sastavu ekipe u ekipnom susretu.

II. Prijelazne i završne odredbe
Članak 28.
Na odluku Komisije za registracije HHS nezadovoljna strana može podnijeti
žalbu Izvršnom odboru HHS.
Odluka Izvršno g odbora je konačna u smislu pravomoćnosti i na nju
zainteresirani klubovi nemaju pravo žalbe istom organu.
Klub nezadovoljan odlukom Izvršnog odbora HHS može koristiti izvanredni
pravni lijek - zahtjev za zaštitu zakonitosti - Skupštini HHS, odnosno
Športskom arbitražnom sudištu pri HOO, kada su iskorištene sve mogućnosti
riješavanja spornih pitanja putem organa i tijela HHS.
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Članak 29.
U uredu HHS vodi se slijedeće registracijske evidencije:
-registracijski kartoni (prijavnice) po klubovima
-spiskovi natj ecatelja po klubovima
-spiskovi prema redoslijedu izdanih natjecateljskih knjižica
-spiskovi fakturiranih i naplaćenih obveza klubova u svezi registracija.

Sve odluke o registraciji potpisuje predsjednik Komisije za registracije HHS
ili po njemu ovlaštena osoba.

Članak 30.
Oblik, sadržaj i cijenu natjecateljske knjižice i iskaznice, kao i ostalih
obrazaca potrebnih za registraciju, utvrđuje Izvršni odbor HHS na prijedlog
Komisije za registracije HHS.
Takse za prijelaz hrvača, licenciranje natjecateljskih knjižica i iskaznica
utvrđuje Izvršni odbor HHS -a.
HHS na početku svake godine ovjerava (licencira) natjecateljske knjižice ili
iskaznice, ukoliko su podmirena sva dugovanja klubova prema HHS.
Bez ovjerene i licencirane natjecateljske knjižice ili iskaznice niti jedan hrvač
ne može nastupiti na hrvačkim natjecanjima.

Članak 31.
Ovaj Pravilnik usvojen je na Skupštini Hrvatskog hrvačkog saveza održanoj u
Zagrebu 19.12.2012. godine

Predsjednik:
______________
Vladimir Bregović

U privitku Pravilnika: dokume nti i obrasci za registraciju
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