Dana 18.09.2017. godine Izvršni odbor Hrvatskog mačevalačkog saveza, (nadalje u tekstu: IO HMS-a),
a sve na prijedlog Predsjednika HMS-a, i to g. Marka Kallaya, a sve temeljem članka 32. stavka 1.
točke 4. Statuta HMS-a, donosi sljedeći

PRAVILNIK
O REGISTRACIJI I LICENCIRANJU NATJECATELJA I REGISTRACIJI
UDRUŽENIH ČLANICA PRI HRVATSKOM MAČEVALAČKOM SAVEZU
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
1.1.
Ovim Pravilnikom uređuju se sva pitanja vezna za registraciju natjecatelja koji se žele baviti
mačevalačkim sportom, (nadalje u tekstu: mačevanje), pod okriljem HMS-a u Republici Hrvatskoj,
kao što se ovim Pravilnikom uređuju i sva pitanja vezana za registraciju udruženih članica HMS-a.
1.2.
Ovim Pravilnikom određuju se pravila i postupak registracije i licenciranja natjecatelja pri
HMS-u, kao i postupak registracije udruženih članica HMS-a.
1.3.
Tehnički i administrativni dio svih poslova registracije i licenciranja natjecatelja odnosno
registracije udruženih članica HMS-a pri HMS-u obavlja Tajnik HMS-a u čijem se sjedištu čuva sva
dokumentacija vezana uz navedeno.

II. REGISTRACIJA I LICENCIRANJE NATJECATELJA
Članak 2.
2.1.
U tekstu ovog Pravilnika pod pojmom „natjecatelj“ smatra se svaka fizička osoba koja se kao
sportaš bavi mačevanjem, a pri čemu je isti pojam rodno neutralan i koristi se jednako za označavanje
osoba kako muškog, tako i ženskog spola.
Članak 3.
3.1.
Postupak registracije natjecatelja služi za evidentiranje natjecatelja u smislu klupske
pripadnosti. Svaki natjecatelj može biti registriran pri HMS-u kao natjecatelj samo jednog kluba. U
pravilu, registracija pri HMS-u je trajna odnosno mijenja se zavisno o klupskoj pripadnosti. Visinu
naknade za registraciju određuje IO HMS-a, i to na način da je, u pravilu, prva registracija natjecatelja
određena u višem iznosu od svih kasnijih registracija istoga.
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3.2.
Natjecatelj, a koji je ujedno član kojeg od hrvatskih mačevalačkih klubova – udruženih članica
HMS-a odnosno natjecatelj iz članka 3.8. ovog Pravilnika, a koji nije registriran pri HMS-u ne može
nastupati na natjecanjima koja organizira HMS, na natjecanjima za koja HMS prijavljuje nastup
odnosno na službenim natjecanjima HMS-a, kao što ne može biti niti član Nacionalne reprezentacije.

3.3. Postupak registracije natjecatelja počinje dostavom zahtjeva za registraciju HMS-u, i to
zahtjeva iz Dodatka 1. ovog Pravilnika. Uz navedeni zahtjev klub koji namjerava registrirati
natjecatelja, odnosno drugi ovlašteni podnositelj zahtjeva za registraciju, mora dostaviti HMS-u
sljedeće isprave (u pravilu u preslici, a sve jer HMS ima pravo u slučaju sumnje u autentičnost i/ili
istinitost dostavljenih isprava prije donošenja odluke o registraciji zatražiti koju ili sve dostavljene
isprave na uvid u izvorniku), i to:
odgovarajući dokaz o članstvu natjecatelja u klubu koji traži njegovu registraciju (npr. izvadak
iz popisa članova, presliku članske iskaznice natjecatelja i sl.);
odgovarajući dokaz o državljanstvu (npr. preslika domovnice, putovnice ili osobne iskaznice i
sl.);
jednu fotografiju u boji dimenzija 2 cm x 3 cm;
odgovarajuću potvrdu o uplaćenoj naknadi za registraciju (različito od naknade za
licenciranje), te
odgovarajuće ispunjen i potpisan obrazac iz Dodatka 2. ovog Pravilnika.
3.4.
Za natjecatelja koji je ranije bio registriran pri HMS-u za klub različit od kluba koji namjerava
registrirati istoga kao svojeg registriranog natjecatelja nije potrebno dostavljati isprave iz stavka 3.3.
točka 1., 2., 3. i 5. ovog članka, ali je uz zahtjev i ostalu potrebnu dokumentaciju potrebno dostaviti i
dokaz o prestanku članstva u klubu za koji je ranije natjecatelj bio registriran (tzv. ispisnica). Iznimno
od navedenoga u ovom stavku, to će klub podnositelj zahtjeva za registraciju natjecatelja ipak trebati
dostaviti ispravu iz stavka 3.3. točka 2. ovog članka, a sve ako je natjecatelj čija se registracija zahtjeva
u vremenu od zadnje registracije pri HMS-u promijenio svoje državljanstvo. Iznimno od navedenoga
u ovom stavku, to će klub podnositelj zahtjeva za registraciju natjecatelja ipak trebati dostaviti
ispravu iz stavka 3.3. točka 3. ovog članka, a sve ako je od dostave posljednje fotografije natjecatelja
prilikom zadnje registracije pri HMS-u prošlo više od 15 godina. Iznimno od navedenoga u ovom
stavku, to će klub podnositelj zahtjeva za registraciju natjecatelja ipak trebati dostaviti ispravu iz
stavka 3.3. točka 5. ovog članka, a sve ako natjecatelj čija se registracija zahtjeva u vremenu prije
tražene registracije nije već dostavio HMS-u odgovarajuće ispunjen i potpisan obrazac iz Dodatka 2.
ovog Pravilnika odnosno prethodno važeći obrazac koji je bio DODATAK 2 – OBRAZAC „PRIVOLA
ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA“, a sve PRAVILNIKU O UČLANJENJU KLUBOVA I
PRAVNIH OSOBA I REGISTRACIJI NATJECATELJA PRI HRVATSKOM MAČEVALAČKOM
SAVEZU od dana 01.09.2015. godine.
3.5.
Klub je svojem članu obvezan izdati ispisnicu ili u okviru zahtjeva za registraciju iz Dodatka 1.
ovog Pravilnika ili na odgovarajućem obrascu iz Dodatka 3. ovog u roku od 8 (slovima: osam) dana
od dana zaprimanja pismenog zahtjeva za izdavanje ispisnice, i to u slučaju kumulativnog ispunjenja
sljedećih uvjeta, i to da je ista zatražena u vremenskom periodu od 01. srpnja tekuće godine pa sve do
dana 28. odnosno 29. veljače tekuće godine (zavisno da li se radi o prestupnoj godini ili ne), kao i ako
je isti član ispunio sve svoje obveze prema klubu od kojega traži ispisnicu. U slučaju da klub u
navedenom roku ne odgovori na traženje svojeg člana, to će se smatrati da je klub izdao traženu
ispisnicu. U slučaju da klub odbije u pisanom obliku izdavanje ispisnice, to član ima pravo zatražiti
od IO HMS-a da svojom odlukom zamijeni traženu ispisnicu, a što će IO HMS-a i učiniti ako procjeni
da klub nije imao valjanog razloga odbiti izdavanje ispisnice. U iznimnim, u posebno opravdanim
slučajevima (npr. promjena mjesta stanovanja i sl.), to IO HMS-a ima mogućnost odobriti registraciju
za novi klub i u vremenskom periodu od dana 01.03. pa sve do dana 30.06. tekuće godine, a koje će
odobrenje isto tako zamijeniti ispisnicu.
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3.6.
Ako klub odnosno ovlašteni podnositelj zahtjeva dostavi HMS-u izvan roka za registraciju
i/ili nepotpuno i/ili netočno i/ili neistinito ispunjen zahtjev za registraciju i/ili ako zahtjevu za
registraciju ne priloži sve isprave iz stavka 3.3. odnosno 3.4. ovog članka, to će HMS , a sve ako je
moguće otkloniti koji od navedenih nedostataka, pozvati podnositelja zahtjeva za registraciju da u
roku od 5 (slovima: pet) dana na odgovarajući način otkloni uočeni nedostatak, pa će, a sve u slučaju
da je isti nedostatak otklonjen u rečenom roku, odobriti odnosno obaviti registraciju. U slučaju da se u
navedenom roku ne otkloni rečeni nedostatak, to će HMS odbiti registraciju. HMS nije obvezan
pozvati ovlaštenog predlagatelja na otklanjanje kojeg od navedenih nedostataka, a sve ako je iz
prirode istog nedostatka razvidno da je isti nemoguće otkloniti u gore navedenom dodatnom roku.
3.7.
HMS će obaviti registraciju u najkraćem mogućem i razumnom roku, a koja će imati sve
učinke od trenutka kada je HMS-u predan zahtjev za registraciju.
3.8.
Iznimno od odredbi stavaka 3.1. – 3.7. ovog članka, to će HMS omogućiti natjecatelju koji
prebiva odnosno redovito boravi u Republici Hrvatskoj odnosno redovito i pretežito trenira u
Republici Hrvatskoj registraciju pri HMS-u i kada isti nema članstvo u kojemu od hrvatskih
mačevalačkih klubova – udruženih članica HMS-a, a sve ako bi takav natjecatelj ispunjavao sve uvjete
za samostalno obavljanje športske djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima, a sve sukladno
važećim propisima, kao i niže navedene posebne uvjete HMS-a. Ovime se propisuju posebni uvjeti
HMS-a, a koji moraju biti ispunjeni da bi navedeni sportaš bio registriran sukladno ovom stavku pri
HMS-u, i to:
odgovarajući dokaz da isti natjecatelj na području Republike Hrvatske ima osiguran
odgovarajući prostor za trening mačevanja; te
odgovarajući dokaz da isti natjecatelj na području Republike Hrvatske ima osiguranog
odgovarajućeg trenera za trening mačevanja; te
dostavi sve potrebne isprave za registraciju iz stavka 3.3. odnosno 3.4. ovog članka.
Tako registrirani natjecatelj nastupat će s naznakom klupske pripadnosti kao natjecatelj registriran za
„Hrvatski mačevalački savez“ odnosno skraćeno: „HMS“.
3.9.
Iznimno od odredbi stavaka 3.1. – 3.8. ovog članka, to će HMS omogućiti natjecatelju koji ne
prebiva odnosno neredovito boravi u Republici Hrvatskoj odnosno redovito i pretežito trenira izvan
Republike Hrvatske registraciju pri HMS-u, a sve uz uvjet da isti natjecatelj ima članstvo u kojemu od
mačevalačkih klubova u kojoj od zemalja članice FIE učlanjenog u njemu pripadajući nacionalni
mačevalački savez, a sve ako bi takav natjecatelj ispunjavao sve uvjete za samostalno obavljanje
športske djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima, a sve sukladno važećim propisima, kao i
niže navedene posebne uvjete HMS-a. Ovime se propisuju posebni uvjeti HMS-a, a koji moraju biti
ispunjeni da bi navedeni sportaš bio registriran sukladno ovom stavku pri HMS-u, i to:
odgovarajući dokaz na okolnost pripadnosti mačevalačkom klubu koji je član pripadnog
nacionalnog saveza, a koji je članica FIE; te
dostavi sve potrebne isprave za registraciju iz stavka 3.3. odnosno 3.4. ovog članka.
Tako registrirani natjecatelj nastupat će s naznakom klupske pripadnosti kluba čiji je isti član u
inozemstvu.
3.10. Da bi klub mogao nastupiti na ekipnom natjecanju u nadležnosti HMS-a, to je potrebno da svi
članovi njegove ekipe budu registrirani pri HMS-u za taj klub.
3.11. Prva registracija natjecatelja pri HMS-u se može zatražiti tijekom cijele godine (tj. za sportaše
koji nikada nisu bili registrirani za HMS), a što se odnosi i na natjecatelje koji nisu bili licencirani pri
HMS-u duže od 3 godine prije podnošenja zahtjeva za registraciju, a u kojem slučaju isti nisu obvezni
dostaviti HMS-u dokaz iz stavka 3.4. ovog članka, to jest dokaz o prestanku članstva u klubu za koji je
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ranije natjecatelj bio registriran. Registracija natjecatelja za novi klub, a sve jer su već prethodno
registrirani za HMS. se može zatražiti tijekom cijele godine osim u periodu od 01.03. do 30.06. tekuće
godine.
3.12.

HMS će poništiti registraciju natjecatelja u sljedećim slučajevima, i to:
ako klubu koji je registrirao natjecatelja prestane članstvo u HMS-u;
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 pozitivnih
propisima takvu suglasnost nakon stjecanja punoljetnosti ne dostavi HMS-u u roku od 8 dana
od kada je na to pozvan od strane HMS-a; te
u drugim posebno opravdanim slučajevima, i to u slučaju kršenja pozitivnih propisa odnosno
općih i pojedinačnih akata HMS-a i sl., a o čemu odlučuje IO HMS-a.
Članak 4.

4.1.
Postupak licenciranja registriranog natjecatelja služi, prije svega, radi evidentiranja natjecatelja
u smislu njegove namjere da aktivno sudjeluju u natjecateljskoj sezoni. Licenciranje registriranog
natjecatelja obavlja njegov klub. Licenciranje se obavlja tijekom cijele godine.
4.2.
Samo licencirani natjecatelj koji je ujedno član kojeg od hrvatskih mačevalačkih klubova –
udruženih članica HMS-a, odnosno natjecatelj iz članka 3.8. ovog Pravilnika, može nastupati na
natjecanjima koja organizira HMS, na natjecanjima za koja HMS prijavljuje nastup, odnosno na
službenim natjecanjima HMS-a, kao što samo licencirani natjecatelj može biti član Nacionalne
reprezentacije. Članovi stranih mačevalačkih klubova nisu obveznici licenciranja.
4.3.
Licenciranje natjecatelja se obavlja uplatom naknade za licenciranje HMS-u. Visinu naknade za
licenciranje određuje IO HMS-a.
4.4.
Smatrat će se da je registrirani natjecatelj registriran kada njegov klub odnosno, iznimno – u
slučajevima iz članka 3.8. i 3.9. ovog Pravilnika - sam natjecatelj, uplati HMS-u naknadu za
licenciranje.
II. REGISTRACIJA UDRUŽENIH ČLANICA I KLUBOVA
Članak 5.
5.1.
Svaka udružena članica HMS-a, a posebice mačevalački klubovi udruženi u HMS, je/su
obvezan/obvezni podmiriti obvezu plaćanja godišnje članarine HMS-u za tekuću kalendarsku
godinu. Plaćanjem članarine navedeni obavljaju svoju registraciju pri HMS-u.
5.2.
HMS šalje obvezniku plaćanja godišnje članarine najkasnije 31. siječnja tekuće godine, i to 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.
5.3.
Ako godišnja članarina iz stavka 5.1. ovog članka nije uplaćena u cijelosti i u predviđenim
rokovima, natjecatelj kluba koji nije uplatio pravovremeno i u cijelosti godišnju članarinu nema pravo
nastupiti na natjecanjima koja organizira HMS, na natjecanjima za koja HMS prijavljuje nastup
odnosno na službenim natjecanjima HMS-a, te isto tako ne može biti član Nacionalne reprezentacije, i
to sve do ispunjenja obveze plaćanja godišnje članarine od strane njegovog klubova.
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III.

PRAVNI LIJEKOVI
Članak 6.

6.1.
Protiv svih odluka glede registracije i licenciranja natjecatelja i registracije udruženih članica i
klubova može se podnijeti pisani i obrazloženi prigovor IO HMS-a, i to u roku od 8 dana od dana
dostave odluke protiv koje se podnosi prigovor.
6.2.

Prigovor može podnijeti svatko tko može dokazati svoj pravni interes za ulaganje prigovora.

6.3.

O prigovoru žurno odlučuje IO HMS-a.

IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 7.

7.1.
Registracija natjecatelja koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika registrirani pri HMSu, a nisu prethodnom periodu dostavili HMS-u ispunjen i potpisan obrazac iz DODATKA 2 –
OBRAZAC „PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA“,
a sve PRAVILNIKU O
UČLANJENJU KLUBOVA I PRAVNIH OSOBA I REGISTRACIJI NATJECATELJA PRI
HRVATSKOM MAČEVALAČKOM SAVEZU od dana 01.09.2015. godine, poništit će se uz
odgovarajuću primjenu odredbe članka 3.12. ovog Pravilnika ako klubovi za koje su isti natjecatelji
registrirani najkasnije do dana 31.12.2017. godine ne dostave Savezu odgovarajuće ispunjen i potpisan
obrazac iz Dodatka 2. ovog Pravilnika.
Članak 8.
8.1.
U slučaju da ovaj Pravilnik nedostatno regulira koje od pitanja koje je važno za rad Tajnika
HMS-a, to IO HMS-a popunjava istu/iste pravne praznine odnosno daje autentično tumačenje ovog
Pravilnika.
Članak 9.
9.1.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti PRAVILNIK O UČLANJENJU KLUBOVA
I PRAVNIH OSOBA I REGISTRACIJI NATJECATELJA PRI HRVATSKOM MAČEVALAČKOM
SAVEZU od dana 01.09.2015. godine odnosno svi drugi akti odnosno sve odluke koje bi regulirale
materiju registracije, a koje bi bile u suprotnosti s ovim Pravilnikom.
9.2. Svi postupci u svezi registracije, a koji su pokrenuti prije donošenja ovog Pravilnika, a koji nisu
okončani u trenutku donošenja ovog Pravilnika, okončat će se odgovarajućom primjenom ovog
Pravilnika.
Članak 10.
10.1. Ovaj Pravilnik stupa snagu danom donošenja istoga od strane IO HMS-a.
10.2.

Ovaj Pravilnik će se objaviti na web stranici HMS-a.
Marko Kallay, Predsjednik HMS-a
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Dodatak 1

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU ŠPORTAŠA
IME:
PREZIME:
SPOL:
OIB
DATUM ROĐENJA:
MJESTO ROĐENJA:
ADRESA STANOVANJA:
MJESTO:
ULICA I BR:
POŠTANSKI BROJ:

SLIKA

KONTAKT PODACI
TELEFON STAN
MOBILNI TELEFON
TELEFON POSAO
E-MAIL
OSOBNA ISKAZNICA

Br.

MJESTO :

PUTOVNICA

Br.

IZDAO:

DRŽAVLJANSTVO:

DATUM
IZDAVANJA:
VRIJEDI DO:

ZANIMANJE:

ADRESA NA POSLU (U ŠKOLI):
Športski podaci (ispunjava športaš):
BAVIM SE
MAČEVANJEM OD:
DEŠNJAK /LJEVAK
MJESTO

REGISTRIRAM SE ZA:
D

Lj
DATUM

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

MK

iz:

VLASTORUČNI POTPIS:
MK

iz

MK
MK

iz
iz

Ispunjava odgovorna osoba kluba:
SUGLASNOST
RANIJEG KLUBA:

SUGLASNOST NOVOG
KLUBA:

M.P.
____________________
(odgovorna osoba)

M.P.
____________________
(odgovorna osoba)

Ispunjava HMS:
REGISTRACIJA POTVRĐENA U
HMS-u
DANA: ___/___/______ POD BROJEM:_________
dd mm gggg

M.P.

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

Dodatak 2.
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, (nadalje u 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 udruženim članicama HMS-a, izrade i objavljivanja rezultata i biltena
natjecanja i turnira, obavještavanja javnosti o sudjelovanju i rezultatima 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 udruženih članica
HMS-a, te u druge svrhe uobičajene za obavljanje djelatnosti u sportu.
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. Nadalje, prima na
znanje da u slučaju nedavanja ove suglasnosti nije moguće izvršiti registraciju
natjecatelja/natjecateljice pri HMS-u, a sve temeljem važećeg Pravilnika o registraciji i licenciranju
natjecatelja i registraciji udruženih članica pri HMS-u odnosno kojeg drugog odgovarajućeg
pravilnika.

U _____________, dana ____.____.20____. godine

________________________________
Natjecatelj/natjecateljica

________________________________
Roditelj/skrbnik*

________________________________
Roditelj/skrbnik*

*za maloljetnog natjecatelja/natjecateljicu ovaj obrazac potpisuju oba roditelja/skrbnika.
Pravilnik o registraciji natjecatelja pri HMS-u

Dodatak 3.
ISPISNICA

Ovime mačevalački klub, i to
_____________________________________________________________ (navesti ime kluba),
daje ovu ispisnicu sljedećem natjecatelju/natjecateljici, i to
_________________________________________________________________ (ime i prezime),
a sve kako bi isti/ista mogla biti registrirana za svoj novi klub pri HMS-u.

U _____________, dana ____.____.20____. godine
M.P.
________________________________
________________________________
(navesti ime i prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje kluba)
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