HRVATSKI SOFTBALL SAVEZ
Na temelju članka 19. Statuta Hrvatskog softball saveza, Skupština Hrvatskog softball saveza na svojoj
sjednici održanoj dana 03.06.2020. godine, donijela je

REGISTRACIJSKI
PRAVILNIK

Lipanj 2020.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.00
Ovim Registracijskim pravilnikom ( dalje u tekstu: pravilnik ) Hrvatski softball savez uređuje:
- uvjete i način učlanjenja kluba, gradskog softball saveza, županijskog softball saveza i ostalih
saveza i udruga kojima je djelatnost softball šport, u članstvo Hrvatskog softball saveza, u skladu s
odredbama Statuta Hrvatskog softball saveza i Zakona o sportu
- uvjete i način registracije softball igrača za pojedini klub
- prijelazne rokove u jednoj natjecateljskoj sezoni
- prijelaze igrača iz kluba u klub
- istupnicu i odštetu
- tijela za odobrenje prijelaza iz kluba u klub
- licenciranje igrača
- ugovore
- igranje stranih softball igrača u hrvatskim klubovima
- igranje hrvatskih softball igrača za inozemne klubove
- povratak hrvatskih softball igrača iz inozemnih klubova u hrvatske klubove
- ustupanje igrača
Članak 1.01
Ovim pravilnikom se detaljnije uređuju ugovorni odnosi između klubova i igrača, prijelazni rokovi,
prijelaz igrača iz kluba u klub, pitanje odštete te pitanje posudbe i dvojnog igranja igrača.
Odredbe ovog pravilnika obvezuju sve igrače i klubove - članice Hrvatskog softball saveza.
Članak 1.02
Registraciju klubova, prvu registraciju igrača i prelaze iz kluba u klub obavlja Glavni tajnik HSS-a,
a prelaske iz kluba u klub obavljaju Povjerenik za natjecanje i Glavni tajnik HSS-a, a sve to na
obrascima koje propisuje I.O. HSS-a.
Registraciju klubova i registraciju igrača mogu vršiti tijela županijskih i gradskih saveza na čijem
području se nalazi klub, ako je to potrebno za njihova natjecanja.
Odluka o registraciji igrača donosi se u roku od 4 dana od dana podnijetog zahtjeva za registraciju.
Uz zahtjev za registraciju kluba ili igrača prilažu se odgovarajući dokumenti propisani ovim
pravilnikom.
Članak 1.03
Protiv odluka o učlanjenju kluba u HSS ili prvoj registraciji igrača, odluka kojima se odobrava
prijelaz igrača iz kluba u klub, te protiv odluka kojima nadležno tijelo rješava sporove nastale iz
ugovora ili odnosa klub-igrač ili odnosa klub-klub, dopuštena je žalba I.O. HSS-a u roku od osam
dana od dana uručenja odluke, uz plaćanje pristojbe čiju visinu utvrđuje Skupština HSS-a. Prvu
žalbu na odluku o učlanjenju kluba u HSS I.O. će u najkraćem roku proslijediti na dnevni red
Skupštine HSS-a.

Članak 1.04
O žalbama iz članka 1.03. ovog pravilnika za koje je zadužen I.O. HSS-a, isti odlučuje u roku od 15
dana od dana zaprimljene žalbe.
Odluka I.O. HSS-a je konačna ukoliko protiv takve odluke, u roku od osam dana nakon što je
objavljena, nije podnesen zahtjev za arbitražom pred Skupštinom HSS-a.
Odluka Skupštine je konačna, ukoliko protiv takve odluke, u roku od osam dana nakon što je
objavljena, nije podnesen zahtjev za arbitražom HOO-a.
.
Članak 1.05
Protiv odluke tijela iz članka 1.04. ovog pravilnika igrač i klub ne mogu voditi sporove pred
redovitim sudovima, osim kad su u pitanju financijska potraživanja za koja nadležno tijelo HSS-a
uputi klub ili igrača na parnicu.
II. ČLANSTVO U HRVATSKOM SOFTBALL SAVEZU
Članak 2.00
Za članstvo u HSS-u potrebno je da klub ili savez ispuni uvijete iz Članka 9. i 10. Statuta HSS-a.
Skupština HSS-a donosi na svojoj prvoj sjednici odluku o registraciji i ako je odluka pozitivna,
tajnik HSS-a dostavlja u roku od 15 dana klubu ili savezu ovjereni primjerak odluke.
U situaciji da prva sjednica Skupštine neće biti održana prije početka natjecanja, a u interesu
softball športa, I.O. može donijeti privremeno rješenje.
Članak 2.01
U Tajništvu HSS-a vodi se evidencija članica HSS-a.
Klub uveden u evidenciju članica smatra se članicom HSS-a.
Članak 2.02
Članice HSS-a plaćaju godišnju članarinu HSS-u u visini, na način i u rokovima koje propisuje
Skupština HSS-a.
Članak 2.03
Klubu i savezu prestaje članstvo u HSS-u, prema odredbama Članka 14. Statuta HSS-a.
Prestankom članstva, članica se briše iz evidencije.
Članak 2.04
U sporovima koji nastaju u obavljanju športske djelatnosti, HSS i klubovi te klubovi međusobno ne
mogu voditi sporove pred sudovima redovite nadležnosti, a u slučaju takvog spora nadležno je
stalno izabrano sudište pri HOO – vijeće športske arbitraže.

III. REGISTRACIJA IGRAČA
Članak 3.00
Zahtjev za PRVU registraciju igrača podnosi klub, a uz zahtjev prilaže:
a) Na propisanom obrascu molbu igrača u kojoj izjavljuje da prihvaća Statut i opće akte kluba za koji se
registrira, te Statut i opće akte HSS-a te izjavljuje da do podnošenja zahtjeva nije bio registriran niti za
jedan klub;
c) Fotokopiju: Domovnice igrača ili putovnice ili osobne iskaznicu
d) 2 slike igrača, veličine 3x3,5 cm;
Zahtjev za PRVU registraciju igrača sa hrvatskim državljanstvom i igrača sa stranim državljanstvom
klub može podnositi tijekom cijele godine.

Članak 3.01
Zahtjev za igrača koji PRELAZI iz kluba u klub podnosi klub za koji se registrira, a uz zahtjev
prilaže slijedeće:
a) Na propisanom obrascu molbu igrača u kojoj izjavljuje da prihvaća Statut i opće akte kluba za
koji se registrira, odnosno kojem pristupa te Statut i opće akte HSS-a;
b) Ugovor zaključen između igrača i kluba, osim kada ugovor nije potreban;
c) Istupnicu ( matičnog ) kluba za igrača, odnosno dokaz da je između kluba i igrača nema zapreke i
obveza, koje bi priječile prelazak.
d) Dokaz o plaćenoj ošteti za igrača za kojeg je potrebno plaćanje odštete;
e) Raniju registracijsku iskaznicu igrača
Članak 3.02
Žigom kluba i potpisom ovlaštene osobe klub potvrđuje da je igrač dao podatke o sebi i vlastoručno
potpisao molbu za registraciju, a za maloljetnog igrača da je molbu potpisao i zakonski zastupnik
( roditelj ili skrbnik ).
Za davanje netočnih podataka odnosno dokumenata iz članaka 3.00 i 3.01 ovog pravilnika, klub i
igrač mogu se pozvati na stegovnu odgovornost po odredbama Stegovnika HSS-a.
Članak 3.03
Nadležno tijelo za registraciju u roku četiri dana od dana podnesenog zahtjeva za registraciju igrača
izdaje registracijsku iskaznicu.
Ako ne postoje nikakve zapreke, igrač za četiri dana od dana podnesenog zahtjeva stječe pravo
igranja.
Članak 3.04
Tajništvo HSS-a vodi evidenciju o registriranim igračima koji sadrži sljedeće podatke o
igraču:
-Ime i prezime
-Dan, mjesec, godina, mjesto, općina i država rođenja
-Prebivalište i adresa
-Klub za koji je igrač registriran

-Klub za koji je igrač bio ranije registriran i podatke o posljednjem nastupu za raniji klub
-Broj registracijske iskaznice.
Osim obveznih podatka iz stavka 1. Ovog članka, mogu se unositi i drugi podaci o registriranom
igraču za potrebe Saveza ili reprezentacije. ( veličina dresa, broj obuće i sl. )
Članak 3.05
Za igrača, koji je dobio istupnicu za prijelaz iz kluba u klub, dosadašnji klub je dužan uručiti
registracijsku iskaznicu igrača.
Članak 3.06
Ako je registracijska iskaznica izgubljena ili postane neupotrebljiva, klub je dužan zatražiti novu
registracijsku iskaznicu za igrača, koja se smatra duplikatom.
Članak 3.07
Zahtjev i pripadajući dokumenti za registraciju iz članaka 3.00.,3.01 i 11.03. mogu se dostaviti tajniku
osobno, preporučenom poštom ili e-poštom.

IV. PRIJELAZNI ROKOVI
Članak 4.00
Za prijelaz igrača iz jednog kluba u drugi klub, ustanovljavaju se dva prijelazna roka, i to: prvi od
završetka sezone do 01.03. i drugi od 01.08. do 15.08.

Članak 4.01
Prijelazne rokove mogu koristiti svi igrači koji ispunjavaju uvjete iz ovog pravilnika.
V. PRIJELAZ IGRAČA IZ KLUBA U KLUB
Članak 5.00
Na sve prijelaze igrača iz klubova u klubove primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika.
Članak 5.01
Zahtjev za odobrenje prijelaza igrača iz kluba u klub uz propisanu dokumentaciju, klub dostavlja
nadležnom povjereniku natjecanja najkasnije posljednjeg dana prijelaznih rokova i to preporučenom
poštom s povratnicom, e-poštom ili neposredno uz potvrdu o primitku zahtjeva.
Odluku o prijelazu igrača iz kluba u klub donose nadležna tijela HSS-a i istu objavljuju u Biltenu.
Članak 5.02
Igrač kluba s kojim klub nema zaključen ugovor, može bez odštete ostvariti prijelaz u drugi klub.
Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovog članka odšteta se plaća ako je bila ugovorena.

Članak 5.03
Igrač sa zaključenim ugovorom realizira prijelaz iz kluba u klub uz dogovor klubova ili
sporazumom o prestanku ugovora.
Sporazum o prestanku ugovora dokaz je da igrač nema ugovorenih zapreka za prelazak u drugi
klub.
VI. ISTUPNICA
Članak 6.00
Igrač bez zaključenog ugovora ostvaruje pravo prijelaza tako da od matičnog kluba zatraži
dokument – istupnicu.
Istupnica se traži pismenim putem i to preporučenom poštom ili neposrednom predajom zahtjeva za
istupnicu klubu koji ovjerava primitak zahtjeva, ili elektronskom poštom uz kopiju povjereniku
natjecanja.
Igraču kojem je ugovor istekao ili je prestao vrijediti voljom ugovorenih strana, odnosno ako je
pravomoćnom odlukom nadležnog tijela utvrđeno da je zbog neizvršavanja obveza jedne ugovorene
strane ugovor prestao vrijediti, istupnica nije potrebna za prijelaz u drugi klub.
Nije potrebna istupnica za prijelaz u drugi klub igraču kojeg klub ne licencira za sljedeće natjecanje.
Članak 6.01
Dokument istupnica se izdaje na propisanom obrascu.
Klub ne može povući istupnicu ako ju je jednom izdao igraču.
Članak 6.02
Klub je dužan u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva igraču izdati istupnicu.
U slučaju da klub ne odgovori na zahtjev za izdavanje istupnice u roku od osam dana od dana
prijema zahtjeva, smatrat će se da nema zapreke za prijelaz igrača iz kluba u klub.
VII. ODŠTETA
Članak 7.00
Za prijelaz igrača iz kluba u klub, u pravilu se ne plaća odšteta, osim ako je ugovorom između kluba
i igrača to ugovoreno ili ako se klubovi tako dogovore.
Ako klubovi ne postignu dogovor oko visine odštete, istu utvrđuje nadležno tijelo za odobravanje
prijelaza prema kriterijima iz članka 7.01 ovog pravilnika, pri rješavanju zahtjeva za odobrenje
određenog prijelaza, s tim da se utvrđeni iznos odštete uplaćuje prije donošenja odluke kojom se
odobrava prijelaz igrača iz kluba u klub.
Članak 7.01
Za igrače za koje se može naplatiti odšteta u smislu članka 7.00 ovog pravilnika ona se obračunava i
plaća prema sljedećim kriterijima:

1. Za ukupan broj natjecateljskih sezona koje je igrač proveo u klubu pod trenutno važećim
ugovorom:
a) mladež 300 bodova po sezoni
b) kadet 500 bodova po sezoni
c) junior 700 bodova po sezoni
d) senior 1000 bodova po sezoni
2. Za osvojeno Prvenstvo Hrvatske te Kup Hrvatske:
a) kadeti 300 bodova po osvojenom prvenstvu
b) juniori 400 bodova po osvojenom prvenstvu
c)seniori 600 bodova po osvojenom prvenstvu
3.

Za utakmice odigrane za reprezentaciju Hrvatske i za klub na Europskim kupovima:
a) kadeti 30 bodova po utakmici
b) juniori 40 bodova po utakmici
c) seniori 60 bodova po utakmici

4. Ukoliko je klub igraču pod ugovorom podmirio troškove poput sportske prehrane, stanarine,
osiguranja, putovanja i smještaja na natjecanjima, prijevoza i sl. kriterij prema kojem se
obračunava i plaća odšteta je:
a) ukoliko je do prijelaza došlo tijekom prve (1) godine od dana sklapanja ugovora,
maksimalan iznos odštete iznosi 100% od iznosa plaćenog na ime troškova;
b) ukoliko je do prijelaza došlo tijekom druge (2) godine od dana sklapanja ugovora,
maksimalan iznos odštete iznosi 70% od iznosa plaćenog na ime troškova;
c) ukoliko je do prijelaza došlo tijekom treće (3) godine od dana sklapanja ugovora,
maksimalan iznos odštete iznosi 50% od iznosa plaćenog na ime troškova;
d) ukoliko je do prijelaza došlo tijekom četvrte (4) godine od dana sklapanja ugovora,
maksimalan iznos odštete iznosi 30% od iznosa plaćenog na ime troškova.
Klub je dužan predočiti dokaz o izvršenom plaćanju potpisan od strane igrača.
Kriteriji ovog članka za obračunavanje visine odštete primjenjuju se od stupanja na snagu ovog
pravilnika.
Članak 7.02
Vrijednost boda iz članka 7.01 ovog pravilnika utvrđuje se odlukom Izvršnog odbora Hrvatskog
softball saveza i to u KN, prije početka natjecateljske sezone i vrijedi za tekuću sezonu.
Članak 7.03
Za prijelaz igrača odšteta se može naplatiti samo jedanput i to u korist matičnog kluba (kluba
posljednje registracije igrača).
VIII. TIJELA ZA ODOBRAVANJE PRIJELAZA IGRAČA IZ KLUBA U KLUB
Članak 8.00
Nadležna tijela za odobravanje prijelaza igrača iz kluba u klub su:
a) Povjerenik za natjecanje Hrvatskog softball saveza

b) glavni tajnik, vodi evidenciju o registriranim igračima
Osim odobravanja prijelaza igrača iz kluba u klub, povjerenik natjecanja iz alineje 1. ovog članka
nadležan je i za donošenje odluka iz članka 4. ovog pravilnika u prvom stupnju.
IX. PRAVO IGRANJA -LICENCA
Članak 9.00
Pod licencom se podrazumijeva pravo igranja pojedinog igrača u jednoj natjecateljskoj sezoni.
Grupna licenca predstavlja popis igrača s pravom igranja, izdaje se svakom od klubova članova Saveza
po kategorijama koje su prijavljene za natjecanje u toj sezoni i sadrži slijedeće podatke: ime i prezime
igrača, godište, datum prava nastupa, klub za koji je registriran i državljanstvo igrača. Grupna licenca
dostavlja se klubovima e-poštom i objavljuje na web stranicama Saveza.

Članak 9.01
Na službenim (prvenstvenim i kup) utakmicama klub dokazuje pravo igranja igrača:
-važećom registracijskom iskaznicom ovjerenom od strane glavnog tajnika
-ovjerenim popisom igrača s pravom igranja u jednoj natjecateljskoj sezoni.
Registracijsku iskaznicu igrača i popis igrača s pravom igranja – grupnu licencu ovjerava Glavni tajnik
nakon uvida u potvrde o obavljenom liječničkom pregledu u Republici Hrvatskoj.
Za potvrde o liječničkom pregledu obavljenom u inozemstvu potrebno je Savezu dostaviti prijevod
potvrde ovjeren od strane sudskog tumača.
Članak 9.02
Klubovi čuvaju original potvrde o obavljenom liječničkom, a u savez dostavljaju kopiju ili original na
uvid.

Članak 9.03
Igrači klubova u natjecanju mogu ostvariti pravo igranja na temelju dokaza o članstvu u klubu ili na
temelju zaključenih ugovora.
Igrači mladeži, kadetskog, juniorskog i seniorskog uzrasta mogu ostvariti pravo na ugovore o igranju
odnosno ugovore o športskom usavršavanju.
U natjecanjima mladeži, kadeta, juniora i seniora klubovi mogu staviti na popis neograničeni broj
igrača.
Pri izdavanju licenci igračima graničnih godina mladeži, kadetskog i juniorskog uzrasta, licenca za
igranje izdat će se prema Pravilniku o natjecanju, prema kategorizaciji igrača po godini starosti.

Članak 9.04
Klub za igrače sa kojim ima potpisani ugovor dostavlja i poseban obrazac koji potpisuju klub i igrač, a
na kojem izjavljuju da se klub i igrač odriču prava na vođenje sporova pred redovitim sudovima zbog
odredbi ugovora, zbog odnosa nastalih iz natjecanja, te zbog pitanja koja mogu nastati iz odnosa kluba s
igračem, softball tijelima, članicama Hrvatskog softball saveza ili odnosima igrača s Hrvatskim softball
savezom.

Na obrascu iz stavka 2. ovog članka igrač izjavljuje da će se podvrgnuti dopinškoj kontroli kada to od
njega zatraži ovlašteno tijelo.
Pravilnikom natjecanja propisat će se da klub koji ne ishodi ovjereni popis igrača iz razloga
nepodmirenih dugovanja prema HSS-u, ne može nastupiti na službenim utakmicama, nego ih gubi na
način i s posljedicama iz Pravilnika o natjecanju Hrvatskog softball saveza

Članak 9.05
Popis igrača licenciranih za jednu natjecateljsku sezonu objavljuje nadležni povjerenik za natjecanje
u službenom Biltenu HSS-a najkasnije tjedan dana prije početka natjecanja. Svaka nova licenca biti
će objavljena u prvom slijedećem Biltenu uz navođenje datuma prava na nastup.
Članak 9.06
Nelicencirani igrač odnosno igrač koji se ne nalazi na popisu igrača s pravom igranja, ne može
nastupati na službenim utakmicama.
X. UGOVORI
Članak 10.00
Klubovi mogu zaključiti dvije vrste ugovora i to:
-ugovor o športskom usavršavanju i
-ugovor o igranju
Članak 10.01
a) ugovor o športskom usavršavanju
Ugovor o športskom usavršavanju mogu zaključivati klubovi svih stupnjeva natjecanja s igračima
mlađim od 18 godina.
Ugovor se potpisuje najduže na četiri godine.
Navršenom osamnaestom godinom igrača, ugovor o športskom usavršavanju prestaje važiti sam po
sebi.
Klub i igrač odlučuju ravnopravno hoće li zaključiti ugovor o športskom usavršavanju.
U ime maloljetnog igrača ugovor potpisuje zakonski zastupnik.
Članak 10.02
b) ugovor o igranju
Ugovor o igranju zaključuju klub i igrač koji je navršio 18 godina.
Ugovor se potpisuje najduže na četiri godine.
Ugovorom o igranju, utvrđuju se međusobna prava i obveze između kluba i igrača.
Ugovor o igranju sadrži osobito:
- odredbe o početku i završetku trajanja ugovora

- prava i obveze kluba prema igraču
- prava i obveze igrača prema klubu.
Opseg prava i obveza kluba prema igraču, kao i prava i obveza igrača prema klubu, uređuje se
klupskim općim aktom.
Prvi ugovor o igranju zaključuje se s klubom za koji je igrač registriran u kalendarskoj godini u
kojoj navršava 18 godina života bez obzira na prijelazne rokove.
O namjeri zaključivanja prvog ugovora o igranju, klub obavještava igrača prije nego on napuni 18
godina života.
O aktu namjere, klub obavještava igrača da u roku od osam dana prije nastupa punoljetnosti dođe u
sjedište kluba radi upoznavanja s uvjetima za zaključivanje ugovora i radi samog zaključivanja
ugovora.
Akt namjere klub šalje preporučenom poštom na adresu igrača ili mu ga uručuje neposredno, uz
potpis na kopiji kojom igrač potvrđuje primitak.
Klub i igrač zaključuju prvi ugovor o igranju u roku od 15 dana od dana nastupa punoljetnosti.
Igrač koji ne želi zaključiti prvi ugovor o igranju s klubom iz alineje 4. ovog članka, ne može bez
suglasnosti kluba zaključiti ugovor o igranju s drugim klubom do isteka natjecateljske sezone.
Po isteku prvog ugovora o igranju, igrač je slobodan u odabiru kluba s kojim želi zaključiti novi
ugovor.
Članak 10.03.
c) raskid ugovora
Ako je ugovor raskinut sporazumom ugovornih strana, igrač je slobodan u odabiru kluba s kojim
želi zaključiti novi ugovor.
Ako je ugovor raskinut arbitražom na štetu kluba, igrač je slobodan u odabiru kluba s kojim želi
zaključiti novi ugovor, a odšteta se ne može potraživati.
Ako je ugovor raskinut arbitražom na štetu igrača, igrač ne može zaključiti novi ugovor o igranju s
drugim klubom u vremenu kojim se obavezao igrati za klub na temelju raskinutog ugovora, ako mu
klub ne da istupnicu, odnosno suglasnost za prelazak u drugi klub.
Članak 10.04.
d) arbitraža
U slučaju nesuglasja kluba i igrača:
- da li je ugovor o igranju još na snazi
- oko neizvršavanja obveza od strane kluba, odnosno igrača
- oko povreda nekih bitnih članaka ugovora,
nadležan je I.O. HSS-a, koji utvrđuje je li ugovor istekao ili prestao vrijediti, odnosno, je li nastao
raskid ugovora zbog neizvršavanja ili povrede odredbi.

Odlukom I.O.-a kojom se utvrđuje da je između kluba i igrača razvrgnut ugovor zbog neizvršavanja
ili povreda odredbi od strane kluba, daje se igraču status slobodnog igrača koji u skladu s ovim
pravilnikom može bez odštete pristupiti drugom klubu.
Odlukom I.O. iz prethodne alineje određuje se rok za izvršenje ugovorenih obveza, a u slučaju
neizvršenja obveza u roku, igrač je ovlašten obratiti se arbitraži HOO-a.
Zahtjev za utvrđivanje statusa slobodnog igrača kojim se od I.O.-a traži da utvrdi je li ugovor
istekao ili prestao vrijediti odnosno je li raskinut zbog povreda bitnih odredbi rješava se po
završetku natjecateljske sezone, bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva.
Zahtjev za utvrđivanje statusa slobodnog igrača podnosi se najkasnije do prvog dana prvog
prijelaznog roka.
Obostrani sporazum o raskidu ugovora ovjerenom kod javnog bilježnika dostavlja se tajništvu HSSa preporučenom poštom ili neposrednom predajom u tajništvo koje ovjerava primitak.
Članak 10.05.
e) mirovanje ugovora
Prava i obveze iz ugovora o igranju miruju u sljedećim slučajevima:
- ako je igrač pod vremenskom kaznom koju je izrekao Hrvatski softball savez, a kaznu izdržava
duže od tri mjeseca u vrijeme trajanja natjecateljske sezone,
- za vrijeme izdržavanja kazne zbog počinjenog kaznenog djela, a igrač kaznu izdržava duže od tri
mjeseca u vrijeme trajanja natjecateljske sezone.
Dok miruju prava i obveze u slučajevima predviđenim prethodnom stavkom ovog članka, vrijeme
trajanja ugovora produžava se na još jednu sezonu.
Igrač sa zaključenim ugovorom koji uz odobrenje kluba ode na školovanje ili na sveučilište druge
zemlje obvezan je po povratku igrati za klub iz kojeg je otišao (nastaviti ugovor) još onoliko sezona
koliko bi odigrao da nije otišao u stranu školu ili na sveučilište.
Članak 10.06.
Igrač i ovlašteni potpisnik (zastupnik) kluba ovjeravaju svoje potpise na ugovoru o igranju kod
javnog bilježnika.
Članak 10.07
Na ugovore o športskom usavršavanju potpise ovjeravaju kod javnog bilježnika zakonski zastupnik
igrača i ovlašteni potpisnik zastupnik kluba.
Članak 10.08
Ovjereni ugovor kao i sporazum o prestanku ugovora dostavlja se u jednom primjerku glavnom
tajniku Hrvatskog softball saveza, gdje se vodi evidencija ovjerenih ugovora.

Članak 10.09
Igrač i klub mogu zaključiti samo jedan ugovor. Ugovor kojeg zaključe klub i igrač drugačijeg
sadržaja od ugovora dostavljenog tajniku Hrvatskog softball saveza, pravno je ništavan i tijela
Hrvatskog softball saveza ga ne priznaju.
Članak 10.10
Ugovor predstavlja poslovnu tajnu u dijelu koji se odnosi na financijske uvjete koje su ugovorili
klub i igrač, a ti podaci mogu biti dostupni samo tijelima Hrvatskog softball saveza (Glavnom
tajniku, i I.O. HSS-a u slučaju arbitraže i donošenja konačne odluke).
Protiv igrača koji zaključi ugovor s dva ili više klubova pokrenut će se stegovni postupak pred I.O.
HSS-a.
f) dostava i čuvanje ugovora u Uredu Saveza
Članak 10.11
Klub je dužan u roku od 15 dana od ovjere potpisa na ugovoru isti dostaviti zapečaćen u Ured
Saveza.
Članak 10.12
Savez je dužan ugovore čuvati u sefu, te onemogućiti pristup neovlaštenim osobama.
XI. IGRANJE STRANIH IGRAČA U HRVATSKIM KLUBOVIMA
Članak 11.00
Za klubove u domaćim klupskim natjecanjima mogu igrati strani igrači u skladu s Natjecateljskim
pravilnikom i odredbama ovog pravilnika.
Članak 11.01
Status stranog igrača u smislu ovog pravilnika ima igrač koji nema državljanstvo države iz zemalja
EU i drugih država EFTA-e (Europskog ekonomskog prostora).
Članak 11.02
Uz zahtjev kluba kojim se od povjerenika za natjecanje traži odobrenje prijelaza stranog igrača u
hrvatski klub prilaže se:
1. kopiju putovnice
2. dvije fotografije 3 x 3.5 cm
3. na propisanom obrascu molbu igrača u kojoj izjavljuje da prihvaća Statut i opće akte kluba za
koji se registrira, odnosno kojem pristupa te Statut i opće akte HSS-a;
4. ugovor zaključen između igrača i kluba, osim kada ugovor nije potreban;
5. ako je igrač prije nastupao za neki drugi klub treba priložiti istupnicu ( matičnog ) kluba za
igrača, odnosno dokaz da je između kluba i igrača nema zapreke i obveza, koje bi priječile prelazak.

XII. IGRANJE HRVATSKIH IGRAČA ZA INOZEMNE KLUBOVE
Članak 12.00
Hrvatski igrači ostvaruju pravo igranja na službenim državnim natjecanjima za inozemne klubove
na temelju odobrenja - izlaznog pisma.
Izlazno pismo izdaje Glavni tajnik Hrvatskog softball saveza u skladu s ovim pravilnikom i
propisima Europske softball federacije.
Izlazno pismo ne može biti uvjetno ili ograničavajuće.
Članak 12.01
Glavni tajnik Hrvatskog softball saveza neće izdati izlazno pismo u slučaju postojanja zapreke za
izdavanje izlaznog pisma.
Zaprekom za izdavanjem izlaznog pisma smatra se postojanje ugovora između kluba i igrača
(ugovor nije istekao, nije raskinut voljom stranaka ili odlukom nadležnog tijela raskinut), te
postojanje financijske obveze igrača prema klubu (odšteta i slično).
O postojanju zapreka za izdavanje izlaznog pisma glavni tajnik Hrvatskog softball saveza informira
se od kluba, igrača i tijela Hrvatskog softball saveza.
Članak 12.02
Za igrača koji odlazi na studij na neko inozemno sveučilište ili školu klub je dužan obavijestiti
glavnog tajnika.
XIII. POVRATAK HRVATSKIH IGRAČA IZ INOZEMSTVA U HRVATSKE KLUBOVE
Članak 13.00
Igrač koji je ostvario pravo prijelaza u inozemni klub na temelju izlaznog pisma Hrvatskog softball
saveza, može ostvariti povratak u hrvatski klub.
Ukoliko se igrač vraća u matični klub, može ostvariti ponovnu registraciju za taj klub izvan prijelaznog
roka, a pravo nastupa stječe u trenutku kada se dostavi sva potrebna dokumentacija te nije potrebno
čekati istek roka od 4 dana.

XIV. POSUDBA I DVOJNO IGRANJE IGRAČA
a) posudba igrača
Članak 14.00
Klub može drugom klubu privremeno posuditi igrača na najmanje jednu natjecateljsku sezonu.
Ugovor o posudbi zaključuje se za svaku natjecateljsku sezonu posebno.
Ugovorom o posudbi kojeg zaključuju igrač i klub, koji ga posuđuje, te klub kojem je posuđen,
obavezno se uređuje pitanje izvršavanja obveza spram posuđenog igrača. Klubovi te međusobne
odnose i potraživanja mogu urediti posebnim ugovorom.

b) dvojno igranje igrača
Članak 14.01
Igrač može biti ustupljen drugom klubu samo u kategoriji koju matični klub nema prijavljenu.
Također, igrači koji su hrvatski državljani i imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a matični klub
im je članica Hrvatskog softball saveza, mogu biti ustupljeni drugom klubu koji se ne natječe u
Hrvatskoj te paralelno igrati u dva kluba za vrijeme natjecateljske sezone.
Ovo pravilo se ne odnosi na igrače koji nisu hrvatski državljani i čiji matični klub nije član
Hrvatskog softball saveza.
XV.

PRAVO NASTUPA
Članak 15.00

Igrač koji je dobio istupnicu ima pravo nastupa na svim utakmicama u roku od četiri dana od dana
predavanja zahtjeva za registraciju za novi klub.
Igrači stječu pravo nastupa na svim utakmicama u roku od četiri dana i u ovim slučajevima:
-Kada se prvi put registriraju za jedan klub
-Kada se vraća iz inozemstva, a registrira se u prelaznom roku
-Kada je strani državljanin i ispunjava uvjete za registraciju po ovom registracijskom pravilniku, a
prvi se put registrira za jedan naš klub.
-Kada klub za koji je igrač registriran prestane djelovati
-Kada klub za koji je igrač registriran ne sudjeluje u natjecanjima više od dvije godine
-Kada se klub ne natječe u kategoriji u kojoj se natječe igrač
XVI. TUMAČENJE
Članak 16.00
Pod pojmom registracija igrača razumijeva se prva registracija igrača za klub, prelazak igrača iz
kluba u klub, prelazak stranog igrača iz inozemnog u domaći klub te prelazak hrvatskog igrača iz
inozemnog u domaći klub.
Članak 16.01
Pod pojmom matični klub razumijeva se hrvatski klub za koji je igrač bio posljednji put registriran
prije prijelaza u drugi klub.
Članak 16.02
Pod pojmom povjerenik natjecanja razumijeva se tijelo za provođenje odgovarajućeg natjecanja,
bez obzira je li Izvršni odbor Hrvatskog softball saveza imenovao za vođenje natjecanja pojedinca
ili više pojedinaca (stožer, povjerenstvo).

Članak 16.03
Pod licencom razumijeva se pravo igranja pojedinog igrača u jednoj natjecateljskoj sezoni, čije se
ime i prezime nalazi na ovjerenom popisu igrača s pravom igranja (grupna licenca) kojeg je ovjerio
Glavni tajnik.
Članak 16.04
Pod pojmom natjecateljska sezona razumijeva se vrijeme u kojemu se odvijaju službena natjecanja.
Natjecateljska sezona započinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Članak 16.05
Pod pojmom strani igrač razumijeva se igrač stranog državljanstva, igrač bez državljanstva i igrač
koji ne ispunjava uvijete iz članaka 11.01. ovog Pravilnika.
Članak 16.06
Pod pojmom Bilten razumijeva se glasilo koje izdaje Hrvatski softball savez ili njegova ovlaštena
tijela.
XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 17.00
Na ugovore zaključene prije donošenja ovog pravilnika kao i odnose nastale iz tih ugovora,
primjenjuje se ovaj pravilnik
Članak 17.01
Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.
Članak 17.02
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Zagreb, 3. lipanj 2020.
Glavna tajnica Hrvatskog softball saveza

