PRAVILNIK O UČLANJENJU KLUBOVA I PRAVNIH OSOBA I REGISTRACIJI NATJECATELJA
PRI HRVATSKOM MAČEVALAČKOM SAVEZU

I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o učlanjenju klubova i pravnih osoba i registraciji natjecatelja (u daljnjem tekstu
Pravilnik) pri Hrvatskom mačevalačkom savezu (u daljnjem tekstu Savez) određuju se pravila i
postupak učlanjenja novih mačevalačkih klubova (u daljnjem tekstu Klub) i drugih pravnih osoba u
Hrvatski mačevalački savez i registraciji natjecatelja koji su članovi jednog od Klubova članova Saveza.
Članak 2.
Poslove, i to tehnički i administrativni dio, učlanjenja klubova i pravnih osoba i registracije
natjecatelja pri Savezu obavljaju tajnik ili tehnički tajnik Saveza, a u čijem se sjedištu čuva sva
dokumentacija vezana uz registraciju istih.
II UČLANJENJE KLUBOVA I PRAVNIH OSOBA

Članak 3.
Članom Saveza može postati svaki Klub / Udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji/ja je
registriran/a sukladno odredbama Zakona o udrugama i Zakona o športu pri za to nadležnom tijelu
državne uprave temeljem obrazložene odluke o učlanjenju koja se dostavlja Savezu.
U odluci o učlanjenju u Savez Klub mora navesti da prihvaća članska prava i obveze utvrđene
Statutom i drugim općim aktima Saveza.
Članak 4.
Uz pisanu odluku o učlanjenju u Savez Klub mora dostaviti Savezu sljedeće isprave, i to:
1.
2.
3.
4.
5.

popunjeni zahtjev za učlanjenje u Savez;
presliku rješenja o upisu Kluba u registar udruga pri za to nadležnom tijelu uprave;
presliku obavijesti o razvrstavanju Kluba izdanu od Državnog zavoda za statistiku;
presliku potpisnih kartona Kluba u FINI;
odluku o imenovanju odgovornih osoba za zastupanje Kluba, s imenima, prezimenima, adresom i
telefonskim brojevima istih, te preslikama osobne iskaznice istih;
6. popis članova Kluba;
7. zahtjev i dokumentaciju za registraciju najmanje 5 sportaša/natjecatelja
Kada se spajaju dva ili više klubova, novoosnovani klub se registrira u skladu s odredbama
ovog članka.

Članak 5.
Prava i obveze Kluba nastaju trenutkom primitka odluke o učlanjenju od strane Saveza. Ako
Savezu pristigne odluka o učlanjenju koja nema u prilogu sve isprave navedene u Članku 4. ovog
Pravilnika Savez će pozvati Klub da u roku od 8 dana dostavi potrebite isprave koje kao prilog moraju
biti dostavljene zajedno s odlukom o učlanjenju.
Ako u roku iz stavka 1. ovog Članka Klub nadopuni odluku o učlanjenju smatrat će se da je ista
dostavljena Savezu danom primitka nepotpune odluke o učlanjenju.
Ako Klub u ostavljenom roku iz stavka 1. ovog Članka ne dostavi sve potrebne priloge smatrat će
se da je odustao od učlanjenja u Savez, te za učlanjenje mora ponovo dostaviti Savezu odluku o
učlanjenju zajedno sa svim potrebnim prilozima.
Članak 6.
Članom Saveza može postati svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili sa sjedištem
u inozemstvu koja donese odluku o učlanjenju u Savez temeljem zahtjeva za učlanjenje, a sve nakon što
Skupština Saveza takav zahtjev i potvrdi.
Članak 7.
Skupština Saveza donosi odluku o potvrdi zahtjeva pravne osobe za učlanjenje u Savez. Danom
donošenja gore navedene odluke od strane Skupštine pravna osoba postaje članom Saveza sa svim
pravima i obvezama.
III PRODUŽENJE REGISTRACIJE NATJECATELJA
Članak 8
Svake godine klub mora produžiti registraciju registriranih natjecatelja do 01.09. tekuće godine.
Registraciju/produženje je moguće napraviti na dva načina:
1.
2.

pismenim putem na formularima koje je moguće ispisati sa servisnog web sučelja HMS-a,
elektronički na servisnom web sučelju HMS-a u skladu sa uputama.
Članak 9

1. klub je u roku od 8 dana po primitku računa dužan uplatiti propisanu naknadu za registraciju ili
obnovu registracije,
2. klub i njegovi članovi nemaju pravo nastupa dok klub ne plati naknadu za registraciju,
3. ako gornja obveza nije podmirena ni u roku od 30 dana, smatrat će se da zahtjev o registraciji
natjecatelja nije ni podnijet, odnosno da cijeli postupak nije ni pokrenut.
Članak 10
O svim promjenama značajnim za registraciju koje su nastale tijekom natjecateljske sezone, klubovi su
obvezatni izvijestiti tajništvo HMS-a u roku od 10 dana od nastale promjene pismom ili putem
elektronske pošte.
Evidencija o registracijama i svim promjenama značajnim za registraciju vodi se u skladu sa čl. 2
Pravilnika

IV ISTUPANJE I ISKLJUČENJE KLUBOVA I PRAVNIH OSOBA IZ SAVEZA
Članak 11.
Svaki Klub i pravna osoba mogu istupiti iz članstva Saveza dostavom pisane odluke Savezu, a koja
odluka o istupanju iz Saveza mora sadržavati obrazloženje.
Uz pisanu odluku o istupanju iz Saveza Klub ili druga pravna osoba mora priložiti sljedeće
isprave:
1. odluku o istupanju iz Saveza donesenu sukladno općem aktu istupatelja;
2. ostale isprave koje razjašnjavaju odluku istupatelja, ukoliko postoje.
Članak 12.
Istupatelj prestaje biti članom Saveza danom davanja suglasnosti od strane Izvršnog odbora Saveza
na odluku o istupanju.
Članak 13.
Odluku o isključenju ili brisanju Kluba ili pravne osobe iz članstva Saveza donosi Izvršni odbor.
Isključeni ili brisani član ima protiv takve odluke pravo žalbe Skupštini u roku od 30 dana od dana
dostave odluke o brisanju ili isključenju.
Žalba isključenog ili brisanog člana Saveza ne utječe na pravnu snagu odluke o isključenju ili
brisanju istoga iz članstva u Savezu.
Članak 14.
Klub ili pravna osoba briše se iz članstva Saveza ako:
2.
3.
4.
5.
6.

izgubi pravnu osobnost;
ne djeluje sukladno ciljevima Saveza u vremenskom razdoblju dužem od 4 godine;
nije održao Skupštinu u vremenskom razdoblju dužem od 4 godine;
U roku od 1 godine ne uplati godišnju članarinu
te iz drugih važnih razloga o kojima donosi odluku Skupština Saveza.
Odluke o razlozima iz stavaka 1. točki 1., 2. i 3. ovog Članka donosi Izvršni odbor Saveza.
Članak 15.
Klub ili pravna osoba isključuje se iz članstva Saveza ako:

1.
2.
3.
4.

djeluje protivno ciljevima postavljenim u Statutu ili drugim općim aktima Saveza;
grubo krši prava i obveze koje je prihvatio;
U roku od 1 godine ne uplati godišnju članarinu
te iz drugih važnih razloga o kojima donosi odluku Skupština Saveza.
Odluke o razlozima iz stavaka 1. točki 1. i 2. ovog Članka donosi Izvršni odbor Saveza.

V. REGISTRACIJA NATJECATELJA
Članak 16.
„Natjecatelj“ je u smislu ovog pravilnika svaka fizička osoba koja se kao sportaš bavi
mačevalačkim sportom i posjeduje pravovaljanu potvrdu da je zdravstveno sposobna, pri čemu je isti
pojam rodno neutralan i koristi se jednako za označavanje osoba kako muškog, tako i ženskog spola.

Članak 17.
Tehničke i administrativne poslove registracije natjecatelja pri Savezu obavlja tajnik Saveza, ili
druga osoba koju za to ovlasti nadležno tijelo Saveza.
Članak 18.
Svaki natjecatelj može biti registriran pri Savezu kao natjecatelj samo jednog kluba.
Natjecatelji koji nisu registrirani pri Savezu ne mogu nastupati na natjecanjima koja organizira
Savez, na natjecanjima za koja Savez prijavljuje nastup, odnosno na službenim natjecanjima Saveza.
Članak 19.
Postupak registracije natjecatelja počinje dostavom zahtjeva za registraciju Savezu.
Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, klub koji namjerava registrirati natjecatelja mora dostaviti (i na
servisnoj web sučelju ispuniti zadano) Savezu sljedeće isprave, i to:
1.
2.
3.
4.
5.

dokaz o članstvu natjecatelja u klubu;
dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, putovnice ili osobne iskaznice);
jednu fotografiju (2cmx3cm);
potvrdu o uplaćenim dužnim naknadama iz članka 7. ovog Pravilnika;
ispunjene i potpisane obrasce iz Dodatka 1. i 2. ovog Pravilnika.

Zahtjev za registraciju iz stavka 1. ovog članka podnosi se na Obrascu zahtjeva za registraciju, a koji
obrascu se nalazi u dodatku ovog Pravilnika, i to kao „Dodatak 1 – Zahtjev za učlanjenje u Hrvatski
mačevalački savez“, i njegov je sastavni dio, a sukladno statutarnoj obvezi čl. OBRAZAC „PRIVOLA ZA
OBRADU OSOBNIH PODATAKA“

Za natjecatelja koji je ranije bio registriran za klub različit od kluba koji namjerava registrirati
natjecatelja nije potrebno dostavljati isprave iz stavka 2. točka 2., 3. i 5. ovog članka, ali je potrebno
dostaviti i dokaz o prestanku članstva u klubu za koji je ranije bio registriran-ovjerena Istupnica.
Članak 20.
Ako klub dostavi Savezu neuredno ispunjen zahtjev za registraciju, ili ako zahtjevu za
registraciju ne priloži sve isprave iz članka 4. stavak 2., 4. ili 5. ovog Pravilnika, Savez će pozvati klub
da u roku ne duljem od osam dana dostavi uredno ispunjen zahtjev, odnosno da priloži sve potrebne
isprave.
Ako klub u ostavljenom roku postupi sukladno pozivu Saveza iz stavka 1. ovog članka, smatrat
će se da je zahtjev za registraciju dostavljen Savezu na dan primitka neurednog, odnosno nepotpunog
zahtjeva.
Ako klub u ostavljenom roku ne postupi sukladno pozivu Saveza iz stavka 1. ovog članka,
osoba iz članka 2. ovog Pravilnika neće izvršiti registraciju natjecatelja.
Članak 21.
Na temelju uredno ispunjenog i potpunog zahtjeva za registraciju osoba iz članka 2. ovog
Pravilnika će bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od dana primitka istog te pravovremeno
uplaćene naknade za registraciju , u odgovarajućim evidencijama Saveza evidentirati registraciju
natjecatelja za odgovarajući klub te navedeno provesti i na web sučelju HMS-a.

Smatra se da je natjecatelj registriran danom dostave Savezu uredno ispunjenog i potpunog
zahtjeva za registraciju, pravovremenom registracijom na web sučelju HMS-a te plaćenom naknadom
za registraciju.

VI. PONIŠTAVANJE REGISTRACIJE
Članak 22.
Osoba iz članka 2. ovog Pravilnika poništit će registraciju natjecatelja, i o tome obavijestiti klub,
odnosno natjecatelja, u sljedećim slučajevima:
1. ako klubu koji je registrirao natjecatelja prestane članstvo u Savezu;
2. ako prestane članstvo natjecatelja u klubu koji je registrirao natjecatelja, a u roku od osam
dana od prestanka članstva nije zatražena registracija za drugi klub;
3. ako klub u rokovima iz članka 9. ovog Pravilnika za natjecatelja ne plati godišnju članarinu
Savezu;
4. ako natjecatelj u cijelosti ili djelomično uskrati prethodno danu suglasnost iz obrasca
sadržanog u Dodatku 2. ovog Pravilnika, kao i u slučaju da natjecatelj za kojega su istu
suglasnost za vrijeme njegove maloljetnosti dali roditelji ili skrbnici ili treće osobe sukladno
zakonu takvu suglasnost nakon stjecanja punoljetnosti ne dostavi Savezu u roku od osam
dana od kada je na to pozvan od strane Saveza.
Članak 23.
Najkasnije prilikom registracije natjecatelja klub je dužan uplatiti naknadu za registraciju, kao i
godišnju članarinu kluba Savezu, ukoliko godišnja klupska članarina i naknada za registraciju za istog
natjecatelja nije ranije plaćena, a sve u iznosima određenim odlukom Izvršnog odbora Saveza.
Naknada za registraciju plaća se u dvostrukom iznosu ako je tijekom iste kalendarske godine već
izvršena jedna registracija istog natjecatelja. Ako su tijekom iste kalendarske godine već izvršene dvije
registracije istog natjecatelja, naknada za registraciju za treću i svaku sljedeću registraciju u toj
kalendarskoj godini plaća se u trostrukom iznosu.
Članak 24.
Svaki klub obvezan je podmiriti obvezu plaćanja godišnje članarine Savezu za članstvo kluba i to
do dana navedenog na računu HMS-a, za tekuću kalendarsku godinu. Osoba iz članka 2. ovog
Pravilnika poslati će klubu račun za uplatu godišnje članarine do najkasnije 31 siječnja tekuće godine za
tekuću godinu, a ako to zbog opravdanog razloga propusti učiniti, obveza uplate godišnje članarine
dospijeva na naplatu u roku od osam dana od dana dostave računa za plaćanje. U pravilu HMS račune
za godišnju članarinu šalje članovima do konca siječnja tekuće godine, ako Izvršni odbor nije donio
drugačiju odluku, a račun za registracijske naknade prema datumima registracije .
Ukoliko godišnja članarina kluba i/ili registracijska naknada iz članaka 8 i 9 ovog Pravilnika nije
uplaćena u navedenim rokovima, natjecatelj nema pravo sudjelovati na natjecanjima koja organizira
Savez, za koja Savez prijavljuje nastup, kao niti na službenim i neslužbenim natjecanjima Saveza do
ispunjenja obveze. Odobravanje organizatora da natjecatelj nastupi na neslužbenom natjecanju iako
nije uredno registriran podliježe disciplinskoj sankciji u skladu sa Disciplinskim pravilnikom HMS-a.

VII.

PRAVNI LIJEKOVI
Članak 25.

Protiv odluke o registraciji, ili ako registracija ne bude izvršena u roku iz članka 6. stavak 1. ovog
Pravilnika, može se podnijeti prigovor, i to u roku od osam dana od dana dostave odluke, odnosno od
proteka roka iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika.
Prigovor može podnijeti klub koji je zahtijevao registraciju, natjecatelj, te sve osobe koje dokažu svoj
pravni interes za ulaganje prigovora.
O prigovoru odlučuje Izvršni odbor Saveza, i to na prvoj sjednici nakon njegovog podnošenja, a ako
za to postoje osobito opravdani razlozi, odluku može donijeti i na prvoj sljedećoj sjednici.
VIII

DOSTAVA
Članak 26.

Zahtjev za registraciju i isprave iz članka 4., dopuna zahtjeva iz članka 5. stavka 1., prigovor iz
članka 10. stavak 3. ovog Pravilnika, kao i ostale dopise i obavijesti iz ovog Pravilnika klubovi i druge
ovlaštene osobe Savezu mogu dostaviti i putem elektroničke pošte i/ili odgovarajućeg sučelja na
internetskoj stranici Saveza, u kojem slučaju će se smatrati da je dostava izvršena kada poruka bude
zabilježena na ulaznom pretincu elektroničke pošte, odnosno odgovarajućeg sučelja na internetskoj
stranici, Saveza.
Poziv iz članka 5. stavak 1, obavijest iz članka 6. stavak 1., poziv iz članka 9. stavak 2. ovog
Pravilnika, kao i ostale dopise i obavijesti iz ovog Pravilnika, Savez klubovima, natjecateljima i drugim
osobama može dostaviti i putem elektroničke pošte, u kojem slučaju će se smatrati da je dostava
izvršena kada poruka bude zabilježena na izlaznom pretincu elektroničke pošte Saveza .
IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Donošenjem ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o učlanjenju klubova i pravnih osoba i
registraciji natjecatelja pri Hrvatskom mačevalačkom savezu, od dana 15.02.2001. godine.
Registracija natjecatelja koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika registrirani pri
Hrvatskom mačevalačkom savezu poništit će se uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 7. i drugih
članaka ovog Pravilnika, ako klubovi za koje su isti natjecatelji registrirani najkasnije do 01.10.2015.
godine ne dostave Savezu obrazac iz Dodatka 2 ovog Pravilnika.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja.
Zagreb,01.09.2015.

Željko Kvesić Predsjednik

PRIJAVA ZA REGISTRACIJU ŠPORTAŠA

IME:
PREZIME:
SPOL:

SLIKA

OIB
DATUM ROĐENJA:
MJESTO ROĐENJA:
ADRESA STANA:
MJESTO:
ULICA I BR:
POŠTANSKI BROJ:

KONTAKT PODACI
TELEFON STAN
MOBILNI TELEFON
TELEFON POSAO
TELEFAX
E-MAIL
OSOBNA
BROJ:
ISKAZNICA
PUTOVNICA
BROJ:
DRŽAVLJANSTVO:
ZANIMANJE:
ADRESA NA POSLU (U ŠKOLI):

MJESTO :
IZDAO:

DATUM IZDAVANJA:
VRIJEDI DO:

Športski podaci (ispunjava športaš):
BAVIM SE MAČEVANJEM OD:
DEŠNJAK /LJEVAK
MJESTO

DATUM

DO SADA SAM BIO ČLAN (-ICA)
SLIJEDEĆIH MAČEVALAČKIH KLUBOVA

Ispunjava odgovorna osoba kluba:

REGISTRIRAM SE ZA:
MK
VLASTORUČNI POTPIS:

iz:

MK
MK
MK

iz
iz
iz

Ispunjava HMS:

SUGLASNOST RANIJEG
KLUBA:

SUGLASNOST NOVOG
KLUBA:

M.P.

M.P.

____________________
(odgovorna osoba)

____________________
(odgovorna osoba)

REGISTRACIJA POTVRĐENA U HMS-u
DANA: ___/___/________ POD BROJEM: ___________
dd mm gggg
M.P._____________________
(tajnik)

ZAHTJEV BROJ: _____________ DATUM ___/ ___/ _______
PREDAO: _____________________
PRIMIO: ______________________

DODATAK 2 – OBRAZAC „PRIVOLA ZA OBRADU
OSOBNIH PODATAKA“

Ovime slobodne volje i izričito dajem(o) suglasnost da se osobni podaci natjecatelja/natjecateljice
_____________________ (ime i prezime), i to podaci o imenu i prezimenu, datumu rođenja, državljanstvu,
datumu prve registracije u matičnom klubu i u Hrvatskom mačevalačkom savezu (u daljnjem tekstu: HMS),
pripadnosti matičnom klubu, promjene pripadnosti klubu, obavljenom liječničkom pregledu, sudjelovanju i
ostvarenim rezultatima na službenim i neslužbenim natjecanjima i turnirima, fotografije, snimke, te drugi osobni
podaci čije je prikupljanje i/ili obrada uobičajeno i/ili svrhovito za obavljanje djelatnosti u sportu, prikupljaju i
obrađuju od strane HMS-a i udruga članova HMS-a, a osobito od strane Mačevalačkog saveza Zagreba i
matičnog kluba, odnosno od strane osoba koje isti za to ovlaste, a sve u svrhu vođenja evidencije o natjecateljima
pri HMS-u i udrugama članovima HMS-a, izrade i objavljivanja rezultata i biltena natjecanja i turnira,
obavještavanja javnosti o sudjelovanju i rezulatima na natjecanjima i turnirima, promocije sporta i HMS-a i/ili
udruga članova HMS-a, objave u sredstvima javnog priopćavanja, službenim glasilima, društvenim mrežama te
internetskim stranicama HMS-a i udruga članova HMS-a, te u druge svrhe uobičajene za obavljanje djelatnosti u
sportu. Ova suglasnost se odnosi i na osobne podatke koji su eventualno prije današnjeg dana prikupljeni i/ili
obrađeni od strane navedenih osoba. Natjecatelj/natjecateljica prima na znanje postojanje prava na pristup
navedenim podacima te prava na ispravak navedenih podataka, kao i da je davanje navedenih podataka
dobrovoljno. Natjecatelj/natjecateljica prima na znanje da su voditelji zbirke osobnih podataka koji se obrađuju
temeljem ove privole Hrvatski mačevalački savez sa sjedištem u Zagrebu, Trg Krešmira Ćosića 11 i/ili
Mačevalački savez Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Trg Krešmira Ćosića 11, i/ili sljedeći mačevalački klub, i to
____________, sa sjedištem u ____________ , ________________. Nadalje, prima na znanje da u slučaju
nedavanja ove suglasnosti nije moguće izvršiti registraciju natjecatelja/natjecateljice pri HMS-u, a sve temeljem
odredaba Pravilnika o registraciji natjecatelja od dana 01.09.2015. godine. Navedeni osobni podaci čuvat će se za
sve vrijeme trajanja registracije pri HMS-u i/ili MSZ-u i/ili članstva u navedenom klubu.

U _____________, dana __.__.20__.

________________________________
Natjecatelj/natjecateljica

________________________________
Roditelj/skrbnik*

________________________________
Roditelj/skrbnik*

*za maloljetnog natjecatelja/natjecateljicu ovaj obrazac potpisuju oba roditelja/skrbnika

