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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se postupci za registraciju biljarskih klubova, županijskih biljarskih
saveza, natjecatelja, sudaca, i trenera u Hrvatski biljarski savez (dalje u tekstu HBS). Zatim pravo
nastupa natjecatelja, njihovi prelasci iz kluba u klub na teritoriju Republike Hrvatske, te prava
nastupa stranih državljana.
Članak 2.
Opće odredbe Registracijskog pravilnika predstavljaju zajednički utvrđenu osnovu pravila
kojih se klubovi moraju pridržavati prilikom donošenja svojih pravilnika iz ove oblasti.
U slučaju da su odredbe pravilnika klubova u suprotnosti s odredbama ovog pravilnika,
primjenjuju se odredbe ovog pravilnika.
Članak 3.
Hrvatski biljarski savez (u daljnjem tekstu HBS) učlanjen je u Hrvatski olimpijski odbor. HBS je
član međunarodnih asocijacija:
 Pool biljar – EPBF - WPA
 Snooker – EBSA - IBSF
 Karambol – CEB - UMB

II. REGISTRACIJA KLUBOVA I ŽUPANIJSKIH BILJARSKIH SAVEZA
Članak 4.
U HBS se može učlaniti biljarska športska udruga osnovana u skladu sa Zakonom o udrugama
(NN bf. 70/97 i 10/97) i Zakonom o športu (NN 111/97) i Statutom HBS-a kao udruga građana, sa
svojstvom pravne osobe.
Članak 5.
U HBS se učlanjuju biljarske športske udruge (u daljnjem tekstu: članovi HBS-a) i to:
a) biljarski športski klubovi
b) biljarske podružnice, ogranci i drugi uži organizacijski oblici udruga građana bez
svojstva pravne osobe
c) biljarski savezi županija, odnosno biljarski savez Grada Zagreba
Članak 6.
Biljarska športska udruga mora imati zatvoren klupski prostor sa najmanje jednim biljarskim
stolom, ili ugovor o korištenju u nekom drugom klubu ili nekoj drugoj organizaciji u slučaju da klub
nema vlastiti stol.
Biljarska športska udruga koja djeluje kao uži organizacijski oblik udruge građana, bez
svojstva pravne osobe, može se učlaniti u HBS u svojstvu pridruženog člana HBS-a. Pridruženi član
ima sva prava i obveze člana HBS-a, osim odlučivanja.
Članak 7.
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Svaki biljarski klub i Županijski biljarski savez (u daljem tekstu – član HBS) mora biti registriran
kod HBS, te plaćati redovitu godišnju članarinu prema odluci UO HBS za tekuću godinu.
Članak 8.
HBS vodi evidenciju o svojim članovima putem „Matične Knjige članova“ i u njemu se nalaze
svi relevantni podaci koji prate članove saveza za vrijeme njegovog postojanja.
Članak 9.
Svaki biljarski klub i Županijski biljarski savez za članstvo u HBS-u mora priložiti:
1.
odluku o učlanjivanju u HBS
2.
zahtjev za učlanjenje u HBS (sa punom adresom kluba, potpisom predsjednika kluba i
žigom kluba)
3.
kopiju Statuta udruge
4.
kopiju rješenja nadležnog organa državne uprave o upisu u registar udruga građana
5.
kopiju Obavijesti Državnog statističkog zavoda o razvrstavanju organizacije po
djelatnostima
6.
osnovne podatke o strukturi i aktivnosti udruge
7.
osnovne podatke o predsjedniku i tajniku
8.
osnovne podatke o natjecateljima (minimalno 5 seniora)
9.
ispunjen upitnik o klubu
Članak 10.
Registraciju kluba provodi tajništvo saveza. Odluku o učlanjenju donosi Skupština Saveza.
Između dviju sjednica Skupštine Saveza odluku o prijemu u privremeno članstvo donosi Upravni
odbor. Odluku o registraciji i odluku o privremenom članstvu kluba dostavlja tajništvo saveza klubu
na njegovu adresu.
Članak 11.
Članstvo u HBS prestaje:
- brisanjem iz registra nadležnog tijela uprave,
- ako se utvrdi da je član prestao djelovati ili ako nije održao skupštinu najmanje dvije
godine,
-

odlukom Skupštine HBS,
na vlastiti zahtjev uz obrazloženje,
ne plaćanjem godišnje članarine Savezu
ako član djeluje suprotno Zakonu o športu i drugim propisima Republike Hrvatske.

III. REGISTRACIJA NATJECATELJA
Članak 12.
Pod natjecateljima se podrazumijevaju članovi klubova koji nastupaju ili namjeravaju
nastupati na natjecanjima koja se organiziraju i održavaju prema pravilima HBS.
Pod registracijom natjecatelja podrazumijeva se prva registracija natjecatelja za određeni
klub, produljenje registracije natjecatelja po isteku natjecateljske godine za isti klub, promjena
članstva natjecatelja za drugi klub koji je registriran u HBS.
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Registracija se provodi izdavanjem licenci. Klupska licenca vrijedi jednu sezonu. Mjesec dana
prije isteka licence HBS službenim dopisom treba obavijestiti klub da mu ističe licenca, te da bi je
trebao produžiti.

Članak 13.
Natjecatelj ne može biti član HBS-a ako nema matični klub.
Pravo je svakog natjecatelja da se bavi biljarskim i slobodno bira sredinu i klub u kojem će to
raditi, sukladno sa ovim Registracijskim pravilnikom, odlukama UO HBS i Statutom HBS.
Članak 14.
Odluku o prijemu natjecatelja u članstvo kluba donosi klub pod uvjetima koji su određeni
ovim pravilnikom i statutom kluba.
Za prijem u članstvo kluba potrebno je podnijeti molbu sa slijedećim podacima:
- ime i prezime
- datum i mjesto rođenja,
- OIB,
- domovnica u elektronskom obliku
- slika u elektronskom obliku
- adresa i mjesto stanovanja, telefon, e-mail kontakt
- da li se prvi put registrira ili ne
- u slučaju prelaska iz kluba u klub treba priložiti ispisnicu
- potvrdu o uplati
Članak 15.
Tajništvo HBS registrira nove natjecatelje i produžuje registracije već ranije registriranih
natjecatelja.
Registracija natjecatelja (u oba slučaja) vrijedi samo za tekuću sezonu, te se za
slijedeću sezonu mora produžiti njena važnost. Na osnovu te registracije natjecatelj u tijeku jedne
sezone može nastupiti samo za taj klub na svim natjecanjima u RH i izvan nje.
Tajnik HBS je dužan voditi poseban registracijski upisnik za udruge i natjecatelje (Matična
knjiga članova) .
HBS je dužan o svakoj odluci o registraciji obavijestiti sve osobe na koje se pojedina
registracija odnosi (udruge, prethodni i novi klub i natjecatelja) u roku od pet dana od dana
donošenja odluke o registraciji.
Članak 16.
Registracijski rok za nove i produženje za već postojeće članove traje cijelu sezonu. Prijelazni
je rok za pool i karambol natjecatelje je travanj tekuće godine. Natjecatelji koji nastupaju isključivo u
Hrvatskoj snooker ligi imaju pravo promijeniti klub tijekom kolovoza tekuće godine. Jedino u to
vrijeme natjecatelj može promijeniti klub.
Članak 17.
Zahtjeve za registraciju natjecatelja u HBS podnosi klub putem obrasca „Popis natjecatelja“.
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Kod registracije natjecatelja prilaže se u elektronskom obliku:
- Pristupnicu,
- fotografija,
- potvrda o uplaćenoj taksi.
Svaki klub registriran u HBS dužan je u roku dostaviti Tajniku HBS popis natjecatelja i
kategoriju svojih članova čiju registraciju namjerava produljiti, a koji popis mora biti ovjeren od
strane Predsjednika ili Tajnika kluba bez čije ovjere se takav popis neće smatrati valjanim.
Natjecatelj član kluba za kojeg klub nije zatražio produljenje registracije u roku smatra se slobodnim
te može biti registriran za drugi klub.
Godišnja licenca za natjecatelje u A i B kategoriji pool-a iznosi 100,00 kuna te 50,00 kuna u C
kategoriji. U ime natjecatelja taj iznos uplaćuje klub prije prvog nastupa.
Godišnja licenca za natjecatelje u A i B kategoriji snookera-a iznosi 100,00 kuna.U ime
natjecatelja taj iznos uplaćuje klub prije prvog nastupa.
Na temelju obrasca Popis natjecatelja, HBS svakom natjecatelju izdaje Člansku iskaznicu.
Kod produženja registracije uz popis natjecatelja dostavlja se preslika potvrde o uplaćenoj
taksi.
Tajništvo saveza nakon izvršene prve registracije, klubu izdaje ovjerenu člansku iskaznicu.
Članak 18.
Klubovi su dužni registrirati sve natjecatelje koji nastupaju na domaćim i inozemnim
natjecanjima i prvenstvima u organizaciji kluba člana HBS-a, te također sve članove koji sudjeluju u
ispitnom polaganju za trenere i suce.
Natjecatelj ima pravo nastupa na natjecanjima pod okriljem HBS-a sa ovjerenim i važećim
liječničkim pregledom.
Članak 19.
Tajništvo saveza je dužno izvršiti registraciju, a iskaznice uputiti podnositelju u roku od 30
dana, od dana prispijeća zahtjeva za registraciju.
Zahtjev za registraciju, te izrada iskaznica prihvaća se s datumom uplate takse za
registraciju.
Natjecatelj stječe pravo nastupa primitkom natjecateljske knjižice ili po unosu u matičnu
knjigu članova.
Članak 20.
Natjecatelj može nastupati samo za svoj klub u RH. Izuzetak su klubovi koji nastupaju u
nacionalnim i međunarodnim ligama.
Natjecatelji koji nastupaju na pojedinačnim natjecanjima u inozemnim klubovima moraju
zatražiti odobrenje UO HBS-a u periodu od 01.12. tekuće godine do 31.01. slijedeće godine.
Članak 21.
Natjecatelj strani državljanin:
- registriran sukladno odredbama ovog pravilnika punopravni je član kluba.
- strani državljanin u istoj natjecateljskoj godini može nastupiti samo za jedan klub.

6

HBS – Registracijski pravilnik
- može nastupati za hrvatski biljarski klub samo na ekipnim natjecanjima
sukladno pravilnicima ekipnih natjecanja.
- ne može nastupati za hrvatski klub na pojedinačnim natjecanjima bilo kojeg nivoa u
RH niti izvan nje.
- Natjecatelji sa dvojnim državljanstvom (građani RH) registriraju se po ovom
Pravilniku, ali se moraju opredijeliti za koju će državu nastupati na službenim državnim
prvenstvima u tekućoj godini.

IV. OBVEZE
Članak 22.
Klub mora redovito sudjelovati na natjecanjima koja organizira HBS, a u skladu sa Sportskim
pravilnikom i kalendarom natjecanja za odnosnu sportsku godinu.
Klub mora redovito slati svoje članove na službene turnire.
Klub mora godišnje uplatiti iznos u vrijednosti 1.200,00 kuna za licencu. Novoprimljeni klub
mora u roku od 14 dana po izdavanju klupske licence uplatiti gore navedeni iznos na žiro račun HBSa, te poslati dokaz o uplati HBS-u. Klub koji je već član HBS-a mora do 1. Ožujka tekuće godine
obnoviti klupsku licencu, odnosno uplatiti 1.200,00 kuna, te iznos od 100,00 kuna po prijavljenom
natjecatelju.
Klub mora jednom godišnje dostaviti zapisnik sa sjednice Skupštine kluba i Plan i program za
tekuću sezonu.
Članak 23.
HBS mora redovito i na vrijeme dostavljati klubu sve službene dokumente (termine
održavanja službenih natjecanja, pojedinačne i ekipne rang liste, raster liste – rezultate mečeva, itd.)
HBS je dužan na svakom službenom natjecanju imenovati službenu osobu – delegata koji
mora biti nazočan za vrijeme održavanja turnira i mečeva. Delegat je dužan službene zapisnike sa
turnira dostaviti u HBS
V. PRIJELAZ NATJECATELJA IZ KLUBA U KLUB
Članak 24.
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 istupnice natjecatelju, klub je dužan izdati istupnicu natjecatelju u roku od 15 dana od dana
primitka zahtjeva.
Članak 25.
Klub je ovlašten uskratiti izdavanje istupnice natjecatelju radi promjene klupskog članstva u
slijedećim slučajevima:
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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 26.
U slučaju uskrate izdavanja istupnice natjecatelju klub je dužan o toj uskrati izvijestiti
natjecatelja i HBS u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva natjecatelja za
promjenom klupskog članstva.
Na način dostave pisane obavijesti iz stavka 1. ovog članka HBS primijenit će se odredba
članka 24. Pravilnika.
U pisanoj obavijesti iz st. 1. ovog članka klub je dužan precizno navesti razloge uskrate
izdavanja istupnice i uvjete pod kojima je spreman izdati istupnicu natjecatelju, a primjerak obavijesti
klub je dužan dostaviti HBS-u.
Članak 27.
U slučaju da klub nije izvršio uskratu izdavanja istupnice sukladno članku 18. ovog Pravilnika
ili nije izdao istupnicu natjecatelju protivno odredbi članka 16. st. 4. ovog Pravilnika 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.
Pri svakoj valjanoj promjeni klupskog članstva svakog pojedinog natjecatelja i njegove
registracije za novi klub sukladno odredbama ovog Pravilnika klub je dužan dostaviti HBS-u dokaznicu
za tog natjecatelja, u protivnom mu HBS može izreći novčanu kaznu u iznosu od 800,00 do 1.600,00
Kn.
Članak 28.
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,
b) zahtjev za promjenom klupskog članstva prethodnom klubu s dokazom o izvršenoj
dostavi zahtjeva prethodnom klubu – samo ako prethodni klub nije izdao istupnicu sukladno
članku 12. st. 5. ovog pravilnika,
c) pristupnicu
Članak 29.
Natjecatelj ima pravo nastupa odmah u slijedećim slučajevima:
1. kada se u HBS registrira prvi put,
2. kada se registrira nakon što najmanje dvije godine (48 mjeseci) nije nastupao ni za jedan
klub u zemlji ili inozemstvu,
3. kada se iz inozemstva vraća u klub iz kojeg je otišao u inozemstvo,
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4. kada se dva kluba udružuju,
5. kada dolazi iz kluba koji je prestao djelovati,
6. kada se vraća s odsluženja vojnog roka ili porodiljnog dopusta.
U svim ostalim slučajevima kao i u slučaju promjene klupskog članstva natjecatelj stječe
pravo nastupa osmog dana od provedene registracije.
Članak 30.
Natjecatelj koji nije nastupao ni za jedan klub u zemlji i inozemstvu najmanje dvije godine (48
mjeseci), registrira se bez istupnice i ima pravo nastupa odmah nakon registracije.
Natjecatelj odgovara za vjerodostojnost podataka u zahtjevu za registraciju. U slučaju da je
registriran na osnovu neistinitih podataka, bit će kažnjen sukladno Stegovnom pravilniku HBS-a.
Članak 31.
Protiv odluke o registraciji nezadovoljna strana može uložiti prigovor.
Prigovor se može uložiti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o odluci o registraciji.
O prigovoru odlučuje Upravni odbor HBS. Upravni odbor je dužan donijeti odluku o prigovoru
u roku od 15 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 u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.
Odluka Skupštine o žalbi je konačna i izvršna.
Članak 32.
Protiv odluke Skupštine iz članka 31. može se, sukladno članku 40. Statuta HBS, pokrenuti
postupak pred Stalnim izbranim sudištem Hrvatskog olimpijskog odbora.
Članak 33.
Za vrijeme trajanja postupka po prigovoru odnosno žalbenog postupka natjecatelj nema
pravo nastupa niti za jedan klub.
Natjecatelj stječe pravo nastupa osmi dan po konačnosti odluke o registraciji.
Članak 34.
Natjecatelj ne može prijeći i nastupiti za inozemni klub bez pismene suglasnosti svog kluba i
dozvole IO HBS-a.
Članak 35.
Ako to dopuštaju propozicije natjecanja, natjecatelj može pojačati drugi klub na natjecanju u
inozemstvu. Za to je potrebna pisana suglasnost kluba za koji je natjecatelj registriran, koju ovjerava
IO HBS.
Članak 36.
HBS utvrđuje pravo kluba da prilikom prijelaza natjecatelja u drugi klub u okviru HBS od
natjecatelja ili kluba traži naknadu tj. obeštećenje za dio sredstava uloženih u njegovu izobrazbu i
razvoj dok je bio član kluba u svim uzrasnim skupinama u kojima se organiziraju državna prvenstava.
Klub ima pravo naknade - obeštećenja za izobrazbu i razvoj natjecatelja u svim slučajevima
kod prijelaza natjecatelja sa ugovorom ili natjecatelja bez ugovora.
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Članak 37.
Naknada se može tražiti kod svakog prijelaza svih registriranih natjecatelja, koji imaju
pravo nastupa na pojedinačnim i ekipnim prvenstvima Hrvatske, i koji su u klubu proveli najmanje
dvije (2) godine i za to vrijeme su bili registrirani u HBS-u.
Članak 38.
Kod prijelaza natjecatelja iz kluba u klub postoje slijedeće mogućnosti
1. Prijelaz natjecatelja sa ugovorom
2. Prijelaz natjecatelja bez ugovora
2.1. Prijelaz natjecatelja uz suglasnost matičnog kluba
2.2. Prijelaz natjecatelja bez suglasnosti matičnog kluba
Članak 39.
1. PRIJELAZ NATJECATELJA SA UGOVOROM U DRUGI KLUB
Natjecatelj prelazi u drugi klub uz isplatu odštete kako je navedeno u ugovoru. Ako u ugovoru
nije predviđena naknada za prijelaz tada se naknada određuje sukladno ovom Pravilniku.
Po isplati propisane naknade matični klub mora izdati ispisnicu natjecatelju. U slučaju da i
tada odbija izdati ispisnicu, natjecatelj ili novi klub dostavljaju pismene dokaze o isplaćenoj odšteti u
kancelariju HBS koja tada u roku 30 radnih dana registrira natjecatelja za novi klub.
Članak 40.
2.1. PRIJELAZ NATJECATELJA U DRUGI KLUB UZ SUGLASNOST MATIČNOG KLUBA
Na pismeni zahtjev natjecatelja (sa ugovorom ili bez njega) za prijelaz u drugi klub
međusobno se dogovori naknada: iznos, način i rok isplate. Po izvršenoj isplati naknade matični klub
izdaje ispisnicu. Odlukom svoje uprave matični klub može izdati ispisnicu i bez ikakve naknade.
Po prijemu ispisnice natjecatelj odmah prelazi u drugi klub. Ovaj sporazumni način je
prihvatljiv u svim varijantama prijelaza.
Članak 41.
2.2. PRIJELAZ NATJECATELJA U DRUGI KLUB BEZ SUGLASNOSTI MATIČNOG KLUBA
Natjecatelj (sa ugovorom ili bez njega) dostavlja pismeni zahtjev, poštom uz povratnicu,
svom klubu za prijelaz u drugi klub. Ako u roku od 7 dana ne dobije nikakav odgovor od kluba smatra
se da ima suglasnost kluba za prijelaz u drugi klub.
U slučaju jednostranog raskida ugovora, od strane natjecatelja ili kluba, tajništvo HBS će
izvršiti registraciju natjecatelja, sukladno odluci nadležnog suda. Dok traje sudski postupak
natjecatelj, će nastupati za Hrvatski biljarski savez.
Natjecatelj ili novi klub dostavljaju pismene dokaze o isplaćenoj odšteti u tajništvo HBS koje u
propisanom roku registrira natjecatelja za novi klub.
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Članak 42.
NAKNADA ZA PRIJELAZ NATJECATELJA U DRUGI KLUB
Visina naknade – obeštećenja prilikom prijelaza natjecatelja iz kluba u klub maksimalno
iznosi:
Red Kategorija natjecatelja po HOO
broj
Natjecatelj 1. kategorije
1.
Natjecatelj 2. kategorije
2.
Natjecatelj 3. kategorije
3.
Natjecatelj 4. kategorije
4.
Natjecatelj 5. kategorije
5.
Natjecatelj 6. kategorije
6.
VISINA NAKNADE

u kunama
10.000
8.000
5.000
4.000
2.000
1.000

Članak 43.
U svim slučajevima prijelaza natjecatelja iz kluba u klub, klub dostavlja u tajništvo saveza u
elektronskom obliku:
- ispisnicu od kluba iz kojeg natjecatelj dolazi
- natjecateljsku knjižicu
- potvrdu uplatnice o uplaćenoj taksi za registraciju
Ako nisu ispunjeni svi ovi uvjeti, natjecatelj ne može biti registriran za novi klub.
Članak 44.
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 postupak
pred stegovnim organima HBS-a.
Matični klub ne može pokrenuti stegovni postupak protiv natjecatelja nakon što je ovaj
podnio zahtjev za ispisnicu u propisanom terminu prelaznog roka.
Klub koji pokreće stegovni postupak protiv natjecatelja dužan je istovremeno obavijestiti i
tajništvo HBS.
Članak 45.
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 46.
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.
VI. REGISTRACIJA SUDACA I TRENERA KLUBA
Članak 47.
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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 prema odluci IO HBS za
tekuću godinu.
Članak 48.
Svi treneri moraju biti članovi pojedinog kluba i moraju aktivno sudjelovati u radu svojih
klubova. Svi treneri koji žele sudjelovati na natjecanjima kao službene osobe (treneri klubova)
moraju imati službenu licencu HBS za tekuću godinu, moraju plaćati godišnju članarinu u iznosu
prema odluci IO HBS za tekuću godinu.
Svaki klub mora imati minimalno jednog licenciranog trenera, u suprotnom njegov klub neće
moći sudjelovati na domaćim i inozemnim natjecanjima. Licencirani trener može biti trener u najviše
dva kluba.

VII. OBRASCI
Članak 49.
HBS propisuje i kreira slijedeće obrasce za registraciju:
a) Obrasci za registraciju kluba
1. Prijava za registraciju
2. Rukovodstvo kluba i treneri
3. Popis natjecatelja
b) Obrasci za registraciju natjecatelja
1. Članska iskaznica
2. Ispisnica
3. Prijavnica
4. Matična knjiga članova
Članak 50.
PRIJAVA ZA REGISTRACIJU
U prijavu za registraciju unose se slijedeći podaci:
- puni naziv kluba
- šifra
- mjesto
- adresa
- telefon/fax
- broj i naziv žiro računa
- registracijski matični broj
- datum osnivanja kluba
- adresa na koju klub prima poštu
- odgovorne osobe za predstavljanje i zastupanje
(ime i prezime, adresa, telefon/fax, poduzeće i adresa)
Ovaj obrazac potpisuje Predsjednik kluba uz pečat kluba.
Članak 51.
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RUKOVODSTVO KLUBA I TRENERI
U ovaj obrazac upisuju se slijedeći podaci:
Rukovodstvo kluba:
- redni broj
- ime i prezime
- ime oca
- datum rođenja
- OIB
- adresa stana i telefon
- poduzeće i telefon
- dužnost koju obavlja u klubu
Treneri:
-

redni broj
ime i prezime
ime oca
datum rođenja
OIB
adresa stana i telefon
poduzeće i telefon
za kategoriju
ispit

Članak 52.
POPIS NATJECATELJA
U ovaj obrazac upisuju se slijedeći podaci:
- redni broj
- ime i prezime
- ime oca
- datum rođenja
- OIB
- pravo nastupa
- liječnički pregled

Članak 53.
ČLANSKA ISKAZNICA
U člansku iskaznicu unose se slijedeći podaci:
- slika
- ime i prezime
- vlastoručni potpis
- OIB
- datum izdavanja
- potpis ovlaštene osobe
- podaci o registraciji
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-

-

 naziv kluba
 matični broj kluba
 pravo nastupa
 žig i potpis ovlaštene osobe
sportski pregled
 datum
 žig i potpis športskog liječnika
produljenje registracije za godinu i žig

Članak 54.
ISPISNICA
U ispisnicu se unose slijedeći podaci:
- iz biljarskog kluba i mjesto
- ime i prezime
- ime oca
- OIB
- mjesto rođenja
- državljanstvo
- adresa stanovanja
- telefon/mobitel
- datum posljednjeg nastupa
- podaci o suspenziji ili kazni
- podaci o podmirenju obveza prema klubu
- podaci o podmirenju obveza kluba
- podaci o međusobnom ugovoru
- datum izdavanja ispisnice
- potpis člana
- žig i potpis ovlaštene osobe kluba
Tajnik HBS-a ispunjava slijedeće podatke:
- izvršeno brisanje iz biljar kluba
- datum brisanja
- žig i potpis
Ispisnica se ispunjava u tri primjerka. Po jedan dobivaju:
- natjecatelj
- biljar klub
- HBS
Članak 55.
PRISTUPNICA
U pristupnicu se unose slijedeći podaci:
- iz biljarskog kluba i mjesto
- ime i prezime
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- ime oca
- OIB
- mjesto rođenja
- državljanstvo
- adresa stanovanja
- telefon/mobitel
- ranije članstvo i datum posljednjeg nastupa
- podaci o suspenziji ili kazni
- izjava člana da nije registriran za drugi klub
- izjava člana da je upoznat sa pravilnicima HBS-a i kluba sa potpisom
- potpis roditelja ako je član mlađi od 18 godina
- datum izdavanja pristupnice
- potpis člana
- žig i potpis ovlaštene osobe kluba
Tajnik HBS-a ispunjava slijedeće podatke:
- datum dostave pristupnice
- izvršena registracija za klub
- registracija izvršena dana
- pravo nastupa stječe dana
- žig i potpis
Pristupnica se ispunjava u tri primjerka. Po jedan dobivaju:
- natjecatelj
- biljar klub
- HBS
Članak 56.
HBS vodi matičnu knjigu članova HBS-a. Matična knjiga se ispunjava na temelju obrasca za
registraciju, koje dostavljaju klubovi.
U matičnu knjigu upisuju se slijedeći podaci:
- Ime i prezime
- Ime oca
- Datum i mjesto rođenja
- OIB
- Klub
- Opaska

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 57.
Dopune, izmjene i sva dodatna konačna tumačenja ovog Pravilnika su u nadležnosti IO HBS-a.
Članovi HBS-a su dužni u roku od 90 dana od stupanja ovog Pravilnika na snagu uskladiti
svoje registracijske pravilnike s istim.
Članak 58.
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U slučaju ne poštovanja ovog pravilnika IO HBS donosi odluku o pokretanju stegovnog
postupka sukladno Stegovnom pravilniku HBS.
Članak 59.
Registracijski pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana 01.05.2016.

HRVATSKI BILJARSKI SAVEZ
Predsjednik
Zdravko Mamić, prof

U Zagrebu, 30. ožujka 2016. godine
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