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I PREFIX
Hrvatski biljarski savez (u daljnjem tekstu HBS) glavno je organizacijsko tijelo zaduženo za sve biljarske discipline u Republici
Hrvatskoj. HBS član je EPBF‑a, WPA‑a i EBSA‑a.
Klub ima obvezu redovitog sudjelovanja na natjecanjima koja organizira HBS slanjem svojih članova na službena natjecanja.
Registracijskim pravilnikom utvrđuju se postupci za registraciju natjecatelja, sudaca, i trenera u HBS. Zatim pravo nastupa natjecatelja, njihovi prelasci iz kluba u klub na teritoriju Republike Hrvatske, te prava nastupa stranih državljana.
Registracija klubova i županijskih biljarskih saveza određena je Statutom HBS-a.
Odredbe Registracijskog pravilnika predstavljaju zajednički utvrđenu osnovu pravila kojih se članovi HBS-a moraju pridržavati
prilikom donošenja svojih pravilnika iz ovog područja.
U slučaju da su odredbe pravilnika članova HBS-a u suprotnosti s odredbama ovog pravilnika, primjenjuju se odredbe ovog
pravilnika.
Sve oznake kao sportaš, natjecatelj, igrač i slično vrijede jednako i u ženskoj formi.
Ukoliko dođe do razlika kod prijevoda ovog pravilnika, hrvatska verzija Sportskog parvilnika je službena verzija.
U slučaju posebnih okolnosti i situacija koje nisu predviđene ovim pravilnikom ili nekim drugim dokumentom HBS-a, UO HBS-a
odlučuje o istom.

Definicije
HBS				Hrvatski biljarski savez
EPBF				

European Pocket Billiard Federation

WPA				World Pool-Billiard Association
WCBS				

World Confederation of Billiards Sports

EBSA				

European Billiards & Snooker Association

WADA				World Anti-Doping Agency
Natjecatelj			

Sportaš koji se natječe na natjecanju koje je organizirao HBS

Predstavnik kluba			

Osoba ovlaštena od strane pojedinog kluba za zastupanje kluba (uplatu kotizacija i sl.)
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II. REGISTRACIJA NATJECATELJA
Članak 1.
Natjecatelj ne može biti registriran pri HBS-u ako nije član kluba koji je registriran pri HBS-u.

Članak 2.
Pod natjecateljima se podrazumijevaju članovi klubova koji nastupaju ili namjeravaju nastupati na natjecanjima koja se organiziraju i održavaju prema pravilima HBS-a.
Pod registracijom natjecatelja podrazumijeva se prva registracija natjecatelja za određeni klub ili promjena članstva natjecatelja
za drugi klub koji je registriran u HBS te produženje valjanosti registracije natecatelja.

Članak 3.
Tajništvo HBS-a vodi evidenciju za tekuću sezonu (Registracijska knjiga natjecatelja). Klubovi prilikom registracije natjecatelja
dostavljaju potrebnu dokumentaciju tajništvu HBS-a.
Registracija natjecatelja (u oba slučaja) vrijedi samo za tekuću sezonu, te se za slijedeću sezonu mora produžiti njena valjanost.
Na osnovu te registracije natjecatelj u tijeku jedne sezone može nastupiti samo za taj klub na svim natjecanjima u RH i izvan nje.
Klub i natjecatelj odgovaraju za vjerodostojnost podataka u zahtjevu za registraciju. U slučaju da je natjecatelj registriran na
osnovu neistinitih podataka, Tajnik HBS-a je obvezan pokrenuti stegovni postupak sukladno Stegovnom pravilniku HBS-a.

Članak 4.
Zahtjeve za registraciju natjecatelja u HBS podnosi matični klub putem obrasca Pristupnica.
Kod registracije natjecatelja prilaže se u elektronskom obliku:
•• ispunjeni obrazac pristupnica,
•• fotografija.
Svaki klub registriran u HBS obvezan je u roku dostaviti Tajniku HBS-a popis natjecatelja i kategoriju svojih članova čiju registraciju namjerava produljiti.
Natjecatelj član kluba za kojeg klub nije zatražio produljenje registracije u roku smatra se slobodnim te može biti registriran za
drugi klub.
Licencu u ime natjecatelja uplaćuje klub prije njegovog prvog nastupa.

Članak 5.
Klubovi su obvezni registrirati sve natjecatelje koji nastupaju na službenim natjecanjima HBS-a, te također sve natjecatelje koji
sudjeluju u ispitnom polaganju za trenere i suce.
Natjecatelj ima pravo nastupa na natjecanjima pod okriljem HBS-a s ovjerenim i važećim liječničkim pregledom. Prijavom natjecatelja na svako službeno natjecanje HBS-a klub potvrđuje valjanost liječničkog pregleda natjecatelja te je obvezan predočiti
potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu na zahtjev Tajništva HBS-a ili voditelja natjecanja. Klub je odgovoran za evidenciju i
pravovremeno obavljanje liječničkih pregleda za sve svoje natjecatelje.

Članak 6.
HBS svakom natjecatelju izdaje natjecateljsku iskaznicu za tekuću sezonu.
Tajništvo HBS-a je obvezno izvršiti registraciju, a iskaznice uputiti podnositelju u roku 45 dana od dana prispijeća zahtjeva za
registraciju. Zahtjev za registraciju, te izrada iskaznica prihvaća se s datumom uplate licence.

Članak 7.
Natjecatelj strani državljanin koji je registriran sukladno odredbama ovog pravilnika punopravni je član kluba te je registriran kao
strani državljanin.
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III. PRIJELAZ NATJECATELJA IZ KLUBA U KLUB
Članak 8.
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 HBS.
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 ispisnice natjecatelju, klub je
dužan izdati ispisnicu natjecatelju u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 9.
Klub može uskratiti izdavanje ispisnice natjecatelju radi promjene klupskog članstva u sljedećim slučajevima:
a) ako je natjecatelj vezan važećim ugovorom zaključenim s klubom i ovjerenim od strane HBS,
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 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
HBS koje je klub dužan primjenjivati.

Članak 10.
U slučaju ne izdavanja ispisnice natjecatelju, klub je dužan o tome obavijestiti natjecatelja i HBS u pisanom obliku u roku od 15
dana od dana primitka zahtjeva natjecatelja za izdavanje ispisnice na način da je predan klubu neposredno na zapisnik ili predan
na dostavu preporučenom pošiljkom na adresu na koju poštu službeno klubu dostavlja HBS.
U pisanoj obavijesti iz st. 1. ovog članka klub je obvezan detaljno navesti razloge uskraćivanja izdavanja ispisnice i uvjete pod
kojima je spreman izdati ispisnicu natjecatelju, a primjerak obavijesti klub je dužan dostaviti i HBS-u.

Članak 11.
U slučaju da klub nije izdao ispisnicu natjecatelju te se oglušio pismeno očitovati u zadanom roku smatrat će se da natjecatelj
nema nikakvih obaveza prema klubu i da je njegov prijelaz u drugi klub slobodan, a HBS će uredno izvršiti registraciju natjecatelja za drugi klub.

Članak 12.
Prilikom promjene klupskog članstva natjecatelja zahtjev za registraciju natjecatelja HBS-u podnosi novi klub.
Zahtjevu za registraciju iz st. 1. ovog članka novi klub je dužan priložiti:
a) ispisnicu prethodnog kluba natjecatelja ili zahtjev za ispisnicom prethodnom klubu s dokazom o izvršenoj dostavi
zahtjeva,
b) pristupnicu.

Članak 13.
Natjecatelj koji nije nastupao ni za jedan klub u zemlji i inozemstvu najmanje dvije godine (24 mjeseca), registrira se bez ispisnice i ima pravo nastupa odmah nakon registracije.
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Članak 14.
Ukoliko nezadovoljna strana ima prigovor na registraciju natjecatelja, prigovor se može uložiti u roku od 15 dana nakon prvog
nastupa natjecatelja za pojedini klub.
O prigovoru odlučuje Upravni odbor HBS. Upravni odbor je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 30 dana od dana primitka prigovora. Protiv odluke Upravnog odbora dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Skupština HBS.
Skupština HBS je dužna donijeti odluku o žalbi na prvoj sjednici koja se održava minimalno 30 dana nakon dana primitka žalbe.
Odluka Skupštine o žalbi je konačna i izvršna.

Članak 15.
Za vrijeme trajanja postupka po prigovoru odnosno žalbenog postupka o pravu nastupa natjecatelja odlučuje Upravni odbor
HBS-a.
Natjecatelj ili novi klub dostavljaju pismene dokaze o isplaćenoj odšteti u tajništvo HBS koje u propisanom roku registrira natjecatelja za novi klub.

Članak 16.
U svim slučajevima prijelaza natjecatelja iz kluba u klub, klub dostavlja u tajništvo saveza u elektronskom obliku:
•• ispisnicu od kluba iz kojeg natjecatelj dolazi
•• potvrdu uplatnice o uplaćenoj licenci
Ako nisu ispunjeni svi ovi uvjeti, natjecatelj ne može biti registriran za novi klub.

Članak 17.
Čak i u slučaju postojanja svih prethodno navedenih dokumenata odbit će se zahtjev za prelazak u drugi klub, ako je natjecatelj
kažnjen, pod suspenzijom ili se protiv njega vodi disciplinski postupak.
Matični klub ne može pokrenuti disciplinski postupak protiv natjecatelja nakon što je ovaj podnio zahtjev za ispisnicu u propisanom terminu roka.
Klub koji pokreće disciplinski postupak protiv natjecatelja dužan je istovremeno obavijestiti i tajništvo HBS.

Članak 18.
Naknada – obeštećenje za natjecatelja isključivo se mora uplatiti na žiro račun kluba. Mogu je uplatiti natjecatelj koji prelazi u
novi klub, roditelj ili skrbnik, njegov novi klub ili njegov sponzor.

Članak 19.
Matični klub kod prijelaza natjecatelja u drugi klub može potraživati cjelokupan iznos ili samo dio naknade - obeštećenja, a
može se u cjelini odreći čitave naknade i izdati ispisnicu.

IV. REGISTRACIJA SUDACA I TRENERA KLUBA
Članak 20.
Svi suci HBS moraju biti članovi pojedinih biljarskih klubova i aktivno djelovati u svom klubu. Sudac mora biti registriran pri HBS
i redovito plaćati godišnju članarinu.

Članak 21.
Svi treneri moraju biti članovi pojedinog kluba i moraju aktivno sudjelovati u radu svojih klubova.
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V. OBRASCI
Članak 22.
HBS propisuje i kreira sljedeće obrasce:
a) Obrasci za registraciju kluba
1. Prijava za registraciju kluba (ispunjavaju klubovi)
2. Rukovodstvo kluba (obrazac na kojem je i popis trenera – ispunjavaju klubovi)
b) Obrasci za registraciju natjecatelja
1. Pristupnica (ispunjavaju klubovi u suradnji s natjecateljima)
2. Prijava natjecatelja za sezonu (ispunjavaju klubovi u suradnji s natjecateljima)
3. Ispisnica (ispunjavaju klubovi u suradnji s natjecateljima)
4. Registracijska knjiga natjecatelja (ispunjava Tajništvo HBS-a)
5. Natjecateljska iskaznica (ispunjava Tajništvo HBS-a)
c) Obrasci za natjecacnja
1. Upitnik o biljarskom klubu
2. Zahtjev za organizaciju turnira
3. Uplatnica za kotizaciju
4. Uplatnica za licencu
5. Uplatnica za prosvjednu naknadu
6. Isplatnica (s osobnih podacima i izjavom za potrebe isplate nagrade sportašima)
7. Rekapitulacija turnira
8. Prijava za Klupsko PH
9. Klupsko PH - Izvještaj
Izgled i sve potrebne podatke na pojedinom obrazcu određuje Tajništvo HBS-a.
Tajništvo HBS-a na početku sezone dostavlja klubovima elektronskim putem obrasce koje ispunjavaju klubovi i/ili natjecatelji.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Dopune, izmjene i sva dodatna konačna tumačenja ovog Pravilnika su u nadležnosti UO HBS-a.
Članovi HBS-a su dužni u roku od 120 dana od stupanja ovog Pravilnika na snagu uskladiti svoje registracijske pravilnike s istim.

Članak 24.
U slučaju ne poštovanja ovog pravilnika UO HBS donosi odluku o pokretanju stegovnog ili disciplinskog postupka sukladno
Stegovnom pravilniku tj. Disciplinskom pravilniku HBS‑a.

U Zagrebu, 9. svibnja 2019. godine
Predsjednik HBS-a
Ante Morić
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