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Na temelju članka 32. Statuta HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA
Skupština Hrvatskog hokejskog saveza na sjednici održanoj dana 30. rujna
2015. godine donijela je

REGISTRACIJSKI
PRAVILNIK
HRVATSKOG HOKEJSKOG SAVEZA

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Registracijski pravilnik obvezuje sve organizacije koje su udružene u Hrvatski
hokejski savez (u daljnjem tekstu HHS) da poštuju njegove odredbe, a svi
ostali propisi koji se odnose na registraciju moraju biti u skladu s ovim
Pravilnikom.
Članak 2.
Registracijski pravilnik obvezuje sve klubove i igrače klubova udruženih u
HHS da se registriraju u HHS-u.
Članak 3.
Registracija igrača produžuje se svake godine, a registracija vrijedi za cijelu
kalendarsku godinu.
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PRIJAVLJIVANJE I REGISTRACIJA KLUBOVA
Članak 4.
Da bi klub postao članom HHS-a treba ispuniti slijedeće uvjete:
- podnijeti HHS-u molbu za prijem u članstvo, u kojoj se obvezuje raditi
po Statutu, pravilnicima, propisima i odlukama HHS-a,
- podnijeti uvjerenje mjerodavnog tijela da mu je odobren rad,
- podnijeti zapisnik s Osnivačke skupštine s popisom članova uprave,
- priložiti prijepis Statuta kluba,
- registrirati najmanje 16 igrača u roku od 30 dana po prijemu u HHS
- podnijeti zahtjeve za registraciju za najmanje 16 igrača s kompletnom
dokumentacijom.
Statut kluba mora biti u skladu sa Statutom HHS-a. U protivnom neće se
prihvatiti molba za prijem u članstvo HHS-a.
Neće se odobriti Statut kluba ako je u suprotnosti sa Statutom HHS-a.
HHS neće registrirati klub ako uzima naziv hokejskog kluba iz istoga mjesta,
koji je već registriran pod istim nazivom.
Članak 5.
Klub postaje članom HHS-a kada ga primi Skupština HHS-a u punopravno
članstvo ili Izvršni odbor HHS-a u privremeno članstvo do sjednice Skupštine
HHS-a..
Članak 6.
Klub prestaje biti punopravnim članom HHS ako tijekom članstva prestane
ispunjavati jednu ili više navedenih uvjeta iz članka 4. Registracijskog
pravilnika HHS.
Klub prestaje biti punopravnim članom HHS ako nije nastupio ne nastupa sa
svojim momčadima tijekom posljednje završene natjecateljske sezone godine i
nema prijavljene momčadi u sljedećoj natjecateljskoj sezoni na utvrđenim
natjecanjima HHS.
Odlukom Skupštine klub može ostati članom HHS u vremenu od slijedeće
godine dana, ako predoči svoj program razvoja.
Ukoliko klub niti nakon isteka od godinu dana nije ispunio gore navedene
uvjete, odlukom Skupštine ili Izvršnog odbora HHS može ostati privremeni
član u vremenu od naredne godine dana.
Ukoliko takav klub niti nakon toga ne ispuni gore navedene uvjete brisat će se
iz privremenog članstva odlukom Skupštine HHS, te prestaje biti članom HHS.
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Odluku o brisanju iz punopravnog članstva donosi Skupština HHS na prijedlog
povjerenika za registracije.
Odluku o brisanju iz privremenog članstva donosi Skupština HHS na prijedlog
povjerenika za registracije.

PRIJAVLJIVANJE I REGISTRACIJA IGRAČA
Prijava za registraciju
Članak 7.
Svaki igrač može se prijaviti i registrirati za klub kao igrač, pod uvjetima
određenim ovim Pravilnikom.
Prijavljivanje i registracija igrača obavljaju se u HHS-u.
Za igrača koji se prvi put prijavljuje za registraciju i nije nikad prije bio
registriran za nijedan drugi klub izvan HHS-a u HHS, dokumenti se mogu
dostaviti tijelu za registraciju tijekom cijele godine. To se smatra prvom
registracijom.
Za sve ostale registracije i prijelaze iz kluba u klub, dokumenti se mogu
dostaviti tijelu za registraciju isključivo u prijelaznom roku.
Pristupanje klubu u cilju registracije po odredbama ovog Pravilnika obavlja se
isključivo potpisivanjem službenog obrasca HHS-a „Prijava za registraciju“.
Igrač je dužan dati valjane odgovore na sva pitanja iz prijave i to potvrditi
svojeručnim potpisom.
Za igrače mlađe od 18 godina prijavu za registraciju osim igrača potpisom
potvrđuje roditelj ili staratelj.
Ovlašteni predstavnik kluba dužan je u „Prijavu za registraciju“ unijeti točne
podatke i svojeručnim potpisom i pečatom kluba potvrditi da je igrač
svojeručno i određenog dana potpisao prijavu za registraciju.
Za davanje netočnih podataka igrač i klub, ukoliko se utvrdi da je za njih znao
ili je morao znati, pozivaju se na odgovornost po odredbama Stegovnog
pravilnika HHS-a, a u odnosu na registraciju postupa se po odredbama ovog
Pravilnika.

Tijelo za registraciju
Članak 8.
Poslove registracija obavljaju povjerenik za registracije (u daljnjem tekstu
povjerenik), kao prvostupanjsko tijelo i Registracijsko povjerenstvo (u
daljnjem tekstu Povjerenstvo), kao drugostupanjsko tijelo.
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Povjerenik vodi kartoteku i popis registriranih igrača uz pomoć glavnog
direktora HHS-a ili druge osobe ovlaštene od strane IO HHS. Prvu registraciju
mogu izvršiti sve navedene ovlaštene osobe, a ostale registracije samo
povjerenik za registracije.
Članak 9.
Povjerenik mora odlučiti o zahtjevu igrača najkasnije u roku od 15 dana od
dana prijama zahtjeva za registraciju.
Nepotpuni i neuredni zahtjevi za registraciju neće se uzimati u postupak.

Obavijest o registraciji
Članak 10.
Odmah Po izvršenoj registraciji, ukoliko nije prva registracija, povjerenik je
dužan, javno (na službenim stranicama HHS-a), objaviti podatke o izvršenim
registracijama, a sve članove obavijestiti elektroničkom poštom.

Dokumenti za registraciju
Članak 11. (ovo staviti iza članka 7.)
Za igrača kojeg registrira, klub je dužan dostaviti kompletan zahtjev za
registraciju i to:
a) za igrača koji se prvi put prijavljuje u HHS:
1. zahtjev kluba s popisom dokumenata koji se prilažu za
registraciju,
2. ispunjenu prijavu uz svojeručni potpis igrača i ovlaštenog člana
kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu,
3. jednu fotografiju u boji dimenzija 30 x 35 mm,
4. dokaz o državljanstvu (domovnica za hrvatske državljane, a za
ostale preslika putovnice preslika originala na uvid).
b) za igrača koji prelazi iz kluba u klub u okviru HHS-a:
1. zahtjev kluba s popisom dokumenata koji se prilažu za
registraciju,
2. ispunjenu prijavu uz svojeručan potpis igrača i ovlaštenog člana
kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu,
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3. ispisnicu dotadašnjeg kluba ili ugovor o posudbi igrača reguliranju
prelaska između dosadašnjeg kluba čiji je igrač član i kluba u koji
igrač prelazi (ugovor o posudbi igrača).
Umjesto ispisnice, kada je to predviđeno ovim Pravilnikom,
prilaže se preslika molbe igrača za izdavanjem ispisnice, odnosno
obavijesti o namjeri promjene kluba s vjerodostojnim dokazom o
poslanom ili uručenom dopisu.
4. jednu fotografiju u boji dimenzija 30 x 35 mm,
5. ugovor o materijalnoj nadoknadi zaključen između zainteresiranih
klubova ili dokaz o uplati novčane naknade u iznosu koji odredi
povjerenik temeljem odredaba ovog Pravilnika ili izričita pisana
izjava kluba posebno priložena uz predmet da klub ne postavlja
zahtjev za materijalnom nadoknadom.
c) za igrača koji dolazi iz kluba koji nije član HHS-a u klub,
član HHS-a:
1. zahtjev kluba s popisom dokumenata koji se prilažu za
registraciju,
2. ispunjenu prijavu uz svojeručni potpis igrača i ovlaštenog člana
kluba pred kojim je igrač potpisao prijavu,
3. jednu fotografiju u boji dimenzija 30 x 35 mm,
4. dokaz o državljanstvu (domovnica za hrvatske državljane, a za
ostale preslika putovnice presliku originala na uvid)
5. Potvrda o suglasnosti (No Objection Certificate)
6. Ukoliko se igrač ne vraća u klub, član HHS-a, iz kojeg je otišao
u klub koji nije član HHS-a, tada je potrebno dostaviti ugovor
o materijalnoj nadoknadi ako je prošlo manje od 2 (dvije)
godine od zadnje odigrane utakmice prijavljene HHS-u. Umjesto
ugovora o materijalnoj nadoknadi zaključen između
zainteresiranih klubova može se dostaviti dokaz o uplati novčane
naknade u iznosu koji odredi povjerenik temeljem odredaba ovog
Pravilnika ili izričitu pisanu izjavu kluba posebno priloženu uz
predmet da klub ne postavlja zahtjev za materijalnom
nadoknadom.
Umjesto ispisnice, kada je to predviđeno ovim Pravilnikom, prilaže se preslika
molbe igrača za izdavanjem ispisnice, odnosno obavijesti o namjeri promjene
kluba s vjerodostojnim dokazom o poslanom ili uručenom dopisu.
Za igrače koji nemaju navršenih 18 godina života prijavu uz svojeručan potpis
igrača mora potpisati i roditelj ili zakonski zastupnik ili staratelj.
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Prijava za registraciju
Članak 12. (prebačeno u članak 7.)
Pristupanje klubu u cilju registracije po odredbama ovog Pravilnika obavlja se
isključivo potpisivanjem službenog obrasca HHS-a „Prijava za registraciju“.
Igrač je dužan dati valjane odgovore na sva pitanja iz prijave i to potvrditi
svojeručnim potpisom.
Za igrače mlađe od 18 godina prijavu za registraciju osim igrača potpisom
potvrđuje roditelj ili staratelj.
Ovlašteni predstavnik kluba dužan je u „Prijavu za registraciju“ unijeti točne
podatke i svojeručnim potpisom i pečatom kluba potvrditi da je igrač
svojeručno i određenog dana potpisao prijavu za registraciju.
Za davanje netočnih podataka igrač i klub, ukoliko se utvrdi da je za njih znao
ili je morao znati, pozivaju se na odgovornost po odredbama Stegovnog
pravilnika HHS-a, a u odnosu na registraciju postupa se po odredbama ovog
Pravilnika.
Članak 13.
Igrač ne može odustati od prijave za registraciju ni potpisati novu prijavu za
drugi klub ukoliko je prvu prijavu potpisao u skladu s odredbama ovog
Pravilnika, te je ista, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom predana
povjereniku HHS-a na odlučivanje.

Ispisnica
Članak 14.
Za prijelaz igrača iz jednog u drugi klub potrebno je ispuniti obrazac HHS-a
„Ispisnica“.
Ukoliko se igrač nalazi pod stegovnom kaznom ili suspenzijom kluba za koji je
registriran ne može prelaziti iz kluba u klub. Klub je odluku o stegovnoj kazni
ili suspenziji, u slučaju podnesenog zahtjeva za registraciju, dužan dostaviti
povjerniku HHS-a. Povjerenik HHS-a odlučuje, kao prvostupanjsko tijelo, da li
predmetna odluka kluba predstavlja zapreku za registraciju. Na odluku
povjerenika dopuštena je žalba u okviru redovne žalbe na registraciju.
Ispisnica mora biti ovjerena pečatom kluba i potpisana od strane osobe s
pravom zastupanja kluba.
Ispisnica se stavlja izvan snage ukoliko su igrač i klub koji ju je izdao,
sporazumno, pismenim putem, opozvali ispisnicu.
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Ispisnica se automatski stavlja izvan snage kad igrač nastupi na utakmici
stalnih natjecanja za klub koji je dao ispisnicu.
Registracija igrača za drugi klub ne može se realizirati bez ispisnice, osim u
slučajevima koji su posebno predviđeni ovim Pravilnikom.

Natjecateljska knjižica
Članak 15.
Svaki registrirani igrač mora imati natjecateljsku knjižicu.
Natjecateljsku knjižicu izdaje tijelo koje provodi registraciju. O sadržaju
natjecateljske knjižice odlučuju Izvršni odbor HHS-a.
Izvršni odbor HHS utvrđuje visinu naknade za izdavanje nove natjecateljske
knjižice.

Brisovnica Brisanje iz članstva
Članak 16.
Brisanje iz popisa registriranih igrača HHS-a može se obaviti u slijedećim
slučajevima:
- na zahtjev igrača u svrhu prijelaza u inozemni klub,
- na zahtjev kluba, člana HHS-a, za koji je registriran,
- po službenoj dužnosti u slučaju diskvalifikacije, smrti i sl.
O brisanju s popisa registriranih igrača HHS-a odlučuje tijelo za registraciju.
Članak 17.
Igrač kluba koji je brisan iz članstva HHS-a ima pravo prijelaza u drugi klub
bez ispisnice i bez ikakvih potraživanja i to u vremenu prijelaznih rokova, osim
ako je brisovnica izdana u svrhu prijelaza u inozemni klub, odnosno klub koji
nije član HHS-a.

Potvrda o suglasnosti – No Objection Certificate
Članak 17. B
Na zahtjev igrača i temeljem dobivene brisovnice HHS izdaje Potvrdu o
suglasnosti – No Objection Certificate, za prelazak u klub izvan Hrvatske.
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Za igrače koji nisu hrvatski državljani prilikom prelaska u klubove HHS-a
potrebna je Potvrda o suglasnosti – No Objection Certificate, od strane
pripadajućeg nacionalnog hokejskog saveza.

Prijelazni rok
Članak 18.
Godišnje postoje tri prijelazna roka:
- od 1. ožujka (1. dan) do 20. 15. ožujka (posljednji dan)
- od 1. srpnja (1. dan) do 20. srpnja 31. kolovoza (posljednji dan)
- od 1. studenog (1. dan) do 15. studenog (posljednji dan) samo za
dvoranski hokej
Zahtjev za registraciju igrača zajedno sa svim dokumentima mora se podnijeti
povjereniku najkasnije do zadnjeg dana prijelaznog roka.
Povjerenik mora odlučiti o zahtjevu igrača najkasnije u roku od 15 dana od
dana prijama zahtjeva za registraciju.

PROMJENA KLUBA
Pravo na promjenu kluba
Članak 19.
Pravo na promjenu kluba igrač ima sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Zaštita kluba, člana HHS-a
Članak 20.
U pojedinom prijelaznom roku klub ima pravo Pojedini klub ima pravo za
natjecateljsku sezonu izvršiti prijelaz najviše 2 igrača/igračice iz svakog
pojedinog jednog kluba člana HHS-a u svoje redove, a koji su navršili 18
godina, a još nisu navršili 33 godine.
Za ostale igrače/igračice nema ograničenja.
Od ograničenja iz stavka 1. ovoga članka izuzimaju se igrači koji su bili
članovi kluba člana HHS-a koji je prestao s radom i igrači spojenih klubova.
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Članak 21.
Klub, član HHS-a, iz kojeg igrač/igračica životne dobi od navršenih 18 do 33
godine prelazi u drugi klub, član HHS-a, ima pravo na materijalnu naknadu od
kluba u koji igrač prelazi.

MATERIJALNA NAKNADA - ODŠTETA
Članak 22.
Prilikom prelaska igrača iz jednog u drugi klub, članova HHS-a, kada je to
ovim Pravilnikom utvrđeno, klubu čiji igrač prelazi u drugi klub, člana HHS-a,
pripada pravo na materijalnu naknadu kao odštetu za rad i sredstva uložena u
razvoj igrača.
Članak 23.
Za igrače koji imaju manje od navršenih 18 i više od navršene 33 godina života
klubovi, članovi HHS-a, nemaju pravo na materijalnu naknadu, osim ako
međusobni odnos nije drugačije reguliran na relaciji igrač – klub.
Članak 24.
Kod određivanja godina igrača uzima se u obzir datum rođenja u trenutku
predaje zahtjeva za registraciju.
Članak 25.
Iznos odštete utvrđuje se međusobnim ugovorom između klubova.
Ako se klubovi, članovi HHS-a, ne dogovore, iznos odštete utvrđuje povjerenik
na temelju kriterija za utvrđivanje odštete kod prijelaza igrača iz kluba u klub,
član HHS-a.
Članak 26.
Pisana izjava klubova o postignutom dogovoru, odnosno povjerenika o iznosu
odštete čini sastavni i obvezni dio dokumentacije u postupku registracije igrača
za novi klub.
Članak 27.
Igrač nema pravo nastupa za novi klub, član HHS-a, dok se ne realizira obveza
kluba, člana HHS-a, koji je dužan platiti odštetu, osim ako međusobnim
ugovorom nije drukčije određeno.
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Članak 28.
Kriteriji za utvrđivanje odštete kod prijelaza igrača iz kluba u klub sastavni su
dio ovoga Pravilnika (prilog 1), a sadrže slijedeće elemente:
1. reprezentativni status,
2. godine života.
Kriteriji su iskazani bodovima.
Članak 29.
Ukoliko igrač ne nastupi za klub, član HHS-a, tijekom zadnje godine dana
jedne natjecateljske sezone, tada klub za njega nema pravo ikakvih materijalnih
potraživanja.
Predmetno se ne odnosi na igrače koji su nastupali za drugi klub, član HHS-a,
temeljem ugovora o posudbi igrača, kao ni na igrače koji su nastupali za klub
koji nije član HHS-a, ako je od posljednje utakmice u službenim natjecanjima
HHS-a za klub, član HHS-a, prošlo manje od 2 godine dana 24 mjeseca.

Ugovor igrač – klub, član HHS-a
Članak 30.
Igrač i klub, član HHS-a, svoje odnose mogu riješiti međusobnim ugovorom.
Povjerenik odredbe ugovora mora uzeti u obzir prilikom odlučivanja o zahtjevu
za registraciju pojedinog igrača prilikom promjene kluba, člana HHS-a.
Članak 31.
Za igrače koji nemaju međusobne ugovore s klubom, članom HHS-a, kao i za
igrače kod kojih nisu precizirane odredbe ugovora važne za prijelaz igrača važe
slijedeće odredbe:
a) za igrače koji imaju navršenih 18 godina, a najviše navršene 33 godine
Prelazak igrača iz kluba u klub, članove HHS-a, regulira se međusobnim
dogovorom - ugovorom između zainteresiranih klubova.
Ukoliko se dogovor - ugovor između zainteresiranih klubova odnosi na
materijalnu naknadu za isti se mogu primijeniti slijedeći kriteriji izraženi u
bodovnim vrijednostima:
- standardni reprezentativac senior
max 120 bodova
- standardni reprezentativac mlađe kat.
max 80 bodova
- potencijalni seniorski reprezentativac
max 80 bodova
- ostali igrači
max 40 bodova
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Ukoliko se ne postigne dogovor - ugovor između klubova tijekom prijelaznog
roka, igrač se ne može registrirati za drugi klub.
U narednim prijelaznim rokovima zainteresirani igrač može prijeći iz kluba u
klub bez dogovora, pod uvjetom da u međuvremenu nije odigrao niti jednu
službenu utakmicu za svoj klub.
Ako i u prijelaznom roku nakon godinu dana želi promijeniti klub
zainteresirani igrač može prijeći iz kluba u klub bez dogovora-ugovora između
zainteresiranih klubova, odnosno bez materijalne nadoknade.
Vrijednost boda donosi Skupština HHS.
b) za igrače koji imaju navršenih 15 godina, a najviše navršenih 17 godina
Prelazak igrača iz kluba u klub, članove HHS-a, regulira se međusobnim
dogovorom-ugovorom između svih zainteresiranih strana (igrača i njegova
staratelja, te klubova, članova HHS-a). Ukoliko se ne postigne dogovor,
tijekom prijelaznog roka, igrač se ne može registrirati za drugi klub, član HHSa, u tom prijelaznom roku. U narednim prijelaznim rokovima zainteresirani
igrač može prijeći iz kluba u klub bez dogovora, pod uvjetom da u
međuvremenu nije odigrao niti jednu službenu utakmicu za svoj klub.
c) za igrače koji nemaju navršenih 15 godina i igrače koji imaju navršene 33
godine
Prelazak igrača iz kluba u klub, članova HHS-a, nema ograničenja, osim
obveza igrača prema propisima kluba. a može se obaviti isključivo u
prijelaznom roku.

Postupak promjene kluba u prijelaznom roku
Članak 32.
Ako igrač želi promijeniti klub dužan je najmanje 8 (osam) dana prije
prijelaznog roka obavijestiti klub o svojoj namjeri i to pismenim putem –
preporučenim pismom, te zatražiti zajednički sastanak sa svojim klubom, na
kojem će zajednički razmotriti mogućnost promjene kluba.
Da bi igrač promijenio klub mora zatražiti ispisnicu od kluba pismenim putempreporučenim pismom.
Klub od kojeg je zatražena ispisnica je dužan u roku od osam dana odgovoriti
pismenim putem-preporučenim pismom na zahtjev igrača.
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U oba slučaja uzima se kao mjerodavan datum poštanskog žiga preporučenog
pisma ili pismena potvrda o preuzimanju dokumenta.
Ukoliko se ne postigne dogovor, tada će se predmet riješiti po odredbama ovog
Pravilnika, koje određuju način prijelaza igrača ukoliko ne dođe do dogovora
između zainteresiranih strana.

Izdavanje ispisnice u prijelaznom roku
Članak 33.
Klub, član HHS-a, može igraču izdati ispisnicu u bilo kojem vremenu:
- na temelju zahtjeva igrača za promjenom kluba,
- na temelju zahtjeva igrača za istupanjem iz kluba,
- na temelju odluke kluba.
Temeljem zahtjeva igrača o namjeri promjene kluba u prijelaznom roku, klub,
član HHS-a, može izdati ispisnicu.
Ispisnicu klub može izdati do zadnjeg dana prijelaznog roka.
Ukoliko postoji zapreka za izdavanje ispisnice klub je dužan o razlozima
obavijestiti igrača i Povjerenika HHS i to najkasnije 8 dana od zaprimanja
zahtjeva za ispisnicom. do zadnjeg dana prijelaznog roka.
Klub može igraču osporiti izdavanje ispisnice ukoliko postoji zapreka za
izdavanje ispisnice, što se mora dokumentirati. Klub može osporiti izdavanje
ispisnice u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja zahtjeva igrača. O
istome mora pismeno-preporučenom pošiljkom, obavijestiti igrača i
Povjerenika HHS.
Zapreke za izdavanje ispisnice mogu biti odredbe ugovora igrač – klub,
povratak opreme i stvari izdanih na revers i traženje uplate zaostale članarine
unazad najviše godinu dana. Sve zapreke moraju biti pravilno dokumentirane i
potvrđene.

Izdavanje ispisnice izvan prijelaznog roka
Članak 34.
Klub, član HHS-a, može igraču izdati ispisnicu u bilo kojem vremenu:
- na temelju zahtjeva igrača za promjenom kluba,
- na temelju zahtjeva igrača za istupanjem iz kluba,
- na temelju odluke kluba.
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Klub može igraču osporiti izdavanje ispisnice ukoliko postoji zapreka za
izdavanje ispisnice, što se mora dokumentirati. Klub može osporiti izdavanje
ispisnice u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja zahtjeva igrača. O
istome mora pismeno-preporučenom pošiljkom, obavijestiti igrača i
Povjerenika HHS.

Izdavanje ispisnice za prijelaz u klub koji nije član HHS-a
Članak 35.
Ako igrač želi prijeći u klub koji nije član HHS-a, dužan je od svog kluba
zatražiti ispisnicu, s naznakom da želi prijeći u klub koji nije član HHS-a.
Klub je ovako zatraženu ispisnicu dužan izdati bez potraživanja materijalne
naknade. ikakvih potraživanja, osim za povratak opreme i stvari izdanih na
revers i uplatu zaostale članarine.
Klub može igraču osporiti izdavanje ispisnice ukoliko postoji zapreka za
izdavanje ispisnice, što se mora dokumentirati. Klub može osporiti izdavanje
ispisnice u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja zahtjeva igrača. O
istome mora pismeno-preporučenom pošiljkom, obavijestiti igrača i
Povjerenika HHS.
Zapreke za izdavanje ispisnice mogu biti odredbe ugovora igrač – klub,
povratak opreme i stvari izdanih na revers i traženje uplate zaostale članarine
unazad najviše godinu dana. Sve zapreke moraju biti pravilno dokumentirane i
potvrđene.
U ovako izdanoj ispisnici klub mora posebno istaknuti da je izdana za prijelaz
u klub koji nije član HHS-a.
Ovako izdana ispisnica ne može se upotrijebiti za prijelaz u klubove članove
HHS-a.
Igrač je dužan dostaviti HHS-u predmetni zahtjev zajedno sa zahtjevom za
brisovnicom.

Provođenje registracije bez ispisnice
Članak 36.
Ukoliko su ispunjene sve pretpostavke za registraciju igrača na osnovi
odredaba ovog Pravilnika, povjerenik za registraciju, registrirat će igrača za
novi klub, člana HHS-a, i bez ispisnice dosadašnjeg kluba.
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Registracija igrača koji je u prijelaznom roku postupio u smislu članka 31. i 32.
32. i 33. („postupak promjene kluba u prijelaznom roku“), a nije dobio
ispisnicu koju mu klub na osnovi odredaba ovog Pravilnika nije mogao
uskratiti, obavit će se bez ispisnice uz podnošenje ostalih potrebnih
dokumenata za registraciju predviđenih člankom 12. ovoga Pravilnika
("dokumenti za registraciju"), pod uvjetom da igrač umjesto ispisnice dostavi
presliku zahtjeva igrača za ispisnicom promjenom kluba, s dokazom da je
zahtjev dostavljen klubu.

Vraćanje opreme
Članak 37.
Kod izdavanja ispisnice igraču klub je dužan dostaviti popis opreme za koju je
igrača zadužio.
Svaki klub mora voditi knjigu dokumentaciju zaduženja u koju se upisuje
oprema kojom je igrač zadužen s točnim datumom preuzimanja zaduženja i s
potpisom igrača koji je preuzeo zaduženje.
Sljedeća oprema se prilikom izdavanja ispisnice može tražiti od igrača:
- garnitura športske opreme (majice, gaće, dokoljenice) s potpisom ne
starijim od 3 (tri) godine,
- komplet trenirka s potpisom ne starijim od 3 (tri) godine,
- palice s potpisom ne starijim od 1 (jedne) godine,
- lopte s potpisom ne starijim od 1 (jedne) godine,
- klupske torbe s potpisom ne starijim od 2 (dvije) godine,
- klupske futrole za palice s potpisom ne starijim od 2 (dvije) godine,
- kopačke i tenisice s potpisom ne starijim od 1 (jedne) godine,
Sva potraživanja kluba od igrača moraju biti dokumentirana.
Ukoliko nema dokumentiranog zaduženja opreme, klub je nema pravo
potraživati od igrača.

Posudba igrača
Članak 38.
Posudba igrača regulira se tako da zainteresirani klubovi, članovi HHS-a,
zaključuju međusobni ugovor o posudbi igrača na određeno vremensko
razdoblje.
Ugovorom o posudbi igrača igrači stječu pravo registracije u ugovorom
određeni klub na određeno vremensko razdoblje.
Nakon vremenskog isteka posudbe igrača, igrač se vraća u klub iz kojeg je
posuđen na određeno vremensko razdoblje. , dostavom ugovora o posudbi
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igrača, a povjerenik za registraciju će automatizmom registrirati igrača. Klub u
koji se vraća dužan je dostaviti prijavu za registraciju igrača, uz dostavu
ugovora o posudbi igrača.
Posudba igrača, kao i zahtjev za registraciju igrača prilikom posudbe i vraćanja
u matični klub obavlja se u vremenu prijelaznog roka.
Igrači registrirani po uvjetima posudbe igrača ne ulaze u kvotu igrača od
najviše 2 (dva) igrača/igračice, prema članku 20. ovog Pravilnika.

STJECANJE PRAVA NASTUPA
Članak 39.
Svaki seniorski igrač može nastupati u jednoj natjecateljskoj sezoni samo za
jedan klub, član HHS-a.
Hokej i dvoranski hokej, u smislu prava nastupa stavka 1. ovog članka, tretiraju
se kao različite natjecateljske sezone. U prijelaznom roku za dvoranski hokej
mogu se registrirati i igrači koji nisu završili natjecateljski dio sezone vanjskog
hokeja. U prijelaznom roku za dvoranski hokej može se izvršiti registracija
igrača samo za dvoranski dio sezone. Takvom igraču i dalje vrijedi registracija
za vanjski hokej, ali s takvom registracijom za vanjski hokej ne smije nastupiti
u dvoranskom hokeju.
Svim ostalim igračima koji su općenito registrirani i nisu registrirani u
prijelaznom roku za dvoranski hokej vrijedi registracija i za vanjski i za
dvoranski hokej.

Igrači kluba člana HHS-a, koji u istoj kategoriji natjecanja imaju prijavljeno
više ekipa, u jednoj natjecateljskoj sezoni između dva prijelazna roka mogu
nastupati samo za jednu ekipu svog kluba.
Igrači koji igraju za klub koji nije član HHS-a, u istoj natjecateljskoj sezoni
nemaju pravo nastupa za klub član HHS-a.
Pravo nastupa prilikom prijelaza igrača u klub član HHS-a igrač stječe
isključivo registracijom u prijelaznom roku.
Od trenutka tako provedene registracije igrač nema pravo nastupa niti za jedan
drugi klub član HHS-a niti za bilo koji drugi klub izvan Hrvatske.
Članak 40.
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Pravo nastupa na istoj utakmici hokeja u jednoj momčadi imaju 3 (tri) strana
državljana, a u dvoranskom hokeju 2 (dva) strana državljana.
Za potrebe ovog pravilnika stranim državljaninom ne smatra se državljanin
država članica Europske unije i drugih država Europskog ekonomskog
prostora.
Članak 41.
VARIJANTA A – važeća varijanta
Nastup u doigravanju seniora i seniorki je moguć samo igračima koji su od
dana stjecanja prava nastupa do početka doigravanja odigrali minimalno 51 %
ukupnog broja prvenstvenih utakmica osnovnog dijela natjecanja u kategoriji u
kojoj igrač nastupa.
VARIJANTA B – prijedlog za raspravu
U doigravanju mogu nastupiti svi koji su registrirani za klub, bez ograničenja.
U tom slučaju cijeli ovaj članak treba samo prekrižiti
Odredbe prvoga stavka ovog članka ne odnose se na igrače koji su za klub, član
HHS-a, registrirani zaključno s ljetnim prijelaznim rokom koji prethodi toj
natjecateljskoj sezoni.
Članak 42.
a) Igrač koji je registriran sukladno članku 11. a), stječe pravo nastupanja
na svim utakmicama odmah – danom registracije.
b) Igrač koji je registriran sukladno članku 11. b) ili 11. c), stječe pravo
nastupanja na svim utakmicama - odmah, danom registracije, u vremenu
prijelaznog roka. uz pridržavanja odredbi članka 39. ovog pravilnika
c) Igrač koji je registriran sukladno članku 11. c), stječe pravo nastupa na
svim utakmicama:
- odmah – danom registracije, ako je registracija izvršena u prijelaznom
roku
- 60 (šezdeset) dana od posljednje odigrane utakmice za klub koji nije
član HHS-a, ako registracija nije izvršena u prijelaznom roku
d) Igrač kluba koji je brisan iz članstva HHS-a ili klubova koji su spojeni,
stječe pravo nastupa odmah – danom registracije, u vremenu prijelaznog
roka. a na njega se ne odnosi odredba iz članka 39., stavka 1. ovog
pravilnika.
Za potrebe prijave igrača za klubove koji igraju u europskim klupskim
natjecanjima pod ingerencijom EHF-a dozvolit će se registracija igrača i u
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vremenu prije prijelaznog roka kako bi se zadovoljili propisi EHF-a. Ovaj
izuzetak odnosi se isključivo za navedenu namjenu i nema utjecaja na pravo
nastupa u natjecanjima pod ingerencijom HHS-a, već za to isključivo vrijede
termini prijelaznih rokova navedeni u ovom Pravilniku.
Članak 43.
Izvršni odbor HHS-a utvrđuje visinu naknade za registraciju igrača koja je ista
bez obzira na vrstu registracije.

PRIGOVORI I ŽALBE
Članak 44.
Protiv svake registracije može se uložiti prigovor. Prigovor mogu uložiti svi
članovi i sve organizacije HHS-a.
Rok za ulaganje prigovora je 8 (osam) dana od dana registracije.
Prigovor se podnosi tijelu koje je izvršilo registraciju.
Prigovori podnijeti nakon roka određenog ovim člankom neće se uzeti u
postupak. Uzima se kao mjerodavan datum poštanskog žiga preporučenog
pisma ili pismena potvrda o preuzimanju prigovora.
Prvostupanjsko tijelo dužno je odluku o prigovoru donijeti u roku od 8 (osam)
dana nakon prijama prigovora i dostaviti zainteresiranim stranama u pisanoj
formi s obrazloženjem, najkasnije 8 (osam) dana poslije donijete odluke.
Ukoliko povjerenik ne postupi po odredbama prethodnog stavka smatrat će se
da prigovor nije usvojen, a oštećena strana ima pravo žalbe drugostupanjskom
tijelu u roku od 8 (osam) dana po isteku roka ostavljenog za dostavu odluke iz
prethodnog stavka.
Članak 45.
Protiv odluke o prigovoru može biti uložena žalba drugostupanjskom tijelu u
roku od 8 (osam) dana od prijama odluke o prigovoru.
Uzima se kao mjerodavan datum poštanskog žiga preporučenog pisma ili
pismena potvrda o preuzimanju žalbe.
Uz žalbu na odluku o prigovoru podnosi se taksa u iznosu od 5 (pet) bodova
kojeg je odredio povjerenik.
Taksa se podnosi u gotovini ili preko žiro-računa HHS-a.
Ukoliko se žalba prihvati taksa se vraća.
Žalbu rješava Registracijsko povjerenstvo.
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Odluka o žalbi mora se donijeti u roku od 8 (osam) 15 (petnaest) dana od dana
prijama žalbe i dostaviti žalitelju u roku od 8 (osam) dana nakon donošenja
odluke.
Ukoliko drugostupanjsko tijelo ne postupi po odredbama prethodnog stavka
smatrat će se da žalba nije usvojena, a oštećena strana ima pravo po odredbama
članka 51. podnijeti prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu ovog Pravilnika.
Članak 46.
Uz podnošenje prigovora obvezno je navesti i dostaviti dokaze o osnovanosti
prigovora.
Članak 47.
Ako povjerenik utvrdi da postoji osnova da se prigovor usvoji, odmah će
suspendirati registraciju, povesti postupak i donijeti odluku u roku od 8 (osam)
dana.
Ako je predmet prigovora povrat športske opreme i pribor uzeti na revers,
povjerenik će odrediti rok od 8 (osam) dana da se športska oprema i pribor ili
njihova protuvrijednost vrate klubu i za to dostave vjerodostojni dokazi.
Ako je predmet prigovora plaćanje zaostale članarine, povjerenik će odrediti
rok od 8 (osam) dana da se članarina uplati klubu i za to dostavi vjerodostojni
dokaz.
Ukoliko se do određenog roka ne postupi u smislu stavka 2. i 3. ovog članka,
povjerenik će suspendirati registraciju i igrač neće imati pravo nastupanja sve
dok ne postupi u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka.
Članak 48.
Registracija će biti poništena ili ispravljena ako povjerenik utvrdi da su
prigovori osnovani.
Odlukom o poništenju, odnosno ispravku registracije, moraju biti obaviješteni
sve zainteresirane strane.

PREKRŠAJI U SVEZI S REGISTRACIJAMA
Članak 49.
Kada se poslije isteka roka za prigovore utvrdi da je igrač registriran temeljem
netočnih podataka, mjerodavno tijelo za registraciju ispravit će ili poništit
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takvu registraciju. U slučaju poništenja registracije protiv igrača i/ili kluba koji
je predao dokumentaciju bit će pokrenut stegovni postupak po odredbama
Stegovnog pravilnika HHS-a.
Klubovi, članovi HHS-a, ovlašteni su, u slučaju uočenih nepravilnosti
postupanja po ovom pravilniku, u roku od 15 (petnaest) dana, bez obzira što su
protekli redovni rokovi, podnijeti zahtjev povjereniku za registracije kao
prvostupanjskom tijelu. Tako podneseni zahtjev uzet će se u obzir kao
naknadni prigovor.
Ako igrač podnese zahtjev za registraciju za dva ili više klubova, člana HHS-a
povjerenik će obaviti registraciju igrača za onaj klub za koji je prvo primio svu
potrebnu dokumentaciju za registraciju.
Povjerenik je dužan uočene nepravilnosti prijaviti Stegovnom sucu HHS-a.
Članak 50.
Istodobno ne mogu teći kazna i rok za stjecanje prava nastupanja.
Rok za stjecanje prava nastupanja počinje teći od izdržane kazne.

ZAŠTITA PRAVILNIKA O REGISTRACIJI
Članak 51.
Protiv odluke tijela iz članaka 44. i 45. (prigovori i žalbe) ovog Pravilnika,
može se podići zahtjev za zaštitu Registracijskog pravilnika.
Prijedlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Registracijskog pravilnika može se
podnijeti u roku od 30 (trideset) dana od kada je predmet trebao biti riješen, a
zbog zanemarivanja su prošli rokovi u kojima su prvostupanjska i
drugostupanjska tijela trebala donijeti odluku.
Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Izvršnom odboru HHS, kao trećestupanjskom tijelu. Odluka IO HHS je konačna.
Od prijedloga za zaštitu Registracijskog pravilnika ne može se odustati, ako je
na osnovi prijedloga započet postupak od strane mjerodavnog tijela.
Klubovi, članovi HHS-a, ovlašteni su, u slučaju uočenih nepravilnosti
postupanja po ovom pravilniku, u roku od 15 (petnaest) dana, bez obzira što su
protekli redovni rokovi, podnijeti zahtjev za zaštitu Registracijskog pravilnika
Izvršnom odboru HHS-a.
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POSEBNE ODREDBE
Rokovi
Članak 52.
Ako posljednji dan svih rokova utvrđenih ovim Pravilnikom (prijelazni rokovi,
rokovi za registraciju, za prigovore, žalbe i dr.) pada u neradne dane Saveza:
subota ili nedjelja, odnosno državni praznik ili blagdan, tada se taj rok
produžava za prvi slijedeći radni dan.
Kao vrijeme predaje bilo kakve dokumentacije uzima se vrijeme označeno na
poštanskom žigu kada je ista predana na pošti preporučenom pošiljkom ili
pismena potvrda o preuzimanju.
Članak 53.
Obvezna tumačenja za primjenu ovog Pravilnika donosi Izvršni odbor HHS-a.
Osnova za tumačenje Izvršnog odbora HHS-a temelji se na odredbama ovog
Pravilnika, Zakona o športu, propisima RH, HOO i kodeksu ponašanja članova
EHF-a i FIH-e.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
Članak 53. B
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Skupština HHS.

Članak 55.
Odredbe Registracijskog pravilnika HHS, koji je donijela Skupština HHS dana
12. studenog 2011. godine važe do 20. lipnja 2016. godine.
Predsjednik HHS-a:
Damir Hrupec, v.r.
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Prilog 1)
I.

KRITERIJI
za utvrđivanje odštete kod prijelaza igrača iz kluba u klub, člana HHS-a
standardni seniorski reprezentativac
- igrač koji je u proteklih godinu dana, do dana podnošenja zahtjeva za ispisnicu, odigrao najmanje
50 % službenih utakmica za seniorsku reprezentaciju Hrvatske.

navršene
godine
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
života
100 %
bodovi 100 104 108 112 114 116 118 120 118 114 110 106 102

II.
navršene
godine
života
100 %
bodovi
III.

navršene
godine
života
100 %
bodovi

32

33

98

94

90

potencijalni seniorski reprezentativac
- igrač koji je u protekle dvije godine, do dana podnošenja zahtjeva za ispisnicu, nastupio najmanje
na jednoj službenoj utakmici za seniorsku reprezentaciju Hrvatske.
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

60

64

68

72

74

76

78

80

78

74

70

66

62

58

54

50

reprezentativac mlađih kategorija
- igrač koji je u proteklih godinu dana, do dana podnošenja zahtjeva za ispisnicu, nastupio najmanje
na jednoj službenoj utakmici za jednu od mlađih reprezentacija Hrvatske.

navršene
godine 18
života
100 %
bodovi 60
IV.

31

19

20

21

22

64

68

72

80

ostali igrači
- svi ostali igrači koji ne spadaju u jednu od prve tri skupine
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

20

24

28

32

34

36

38

40

38

34

30

26

22

18

14

10

Kriteriji se ne zbrajaju, u obzir se uzima jedan od kriterija i to onaj po kojemu je bodovanje najveće.
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