H K S Natjecateljska sezona 2012./2013.
IZVANREDNI PRIJELAZNI ROK
Članak 1.
Izvanredni prijelazni rok utvrđuje se u terminu od 27-31.12. 2012. godine do 24 sata.
U slučaju kada 31.12. pada u subotu ili nedjelju, prijelazni rok traje do nastupajećeg
ponedjeljka do 24 sata.
Članak 2.
Uvjeti za prijelaz igrača u Izvanrednom prijelaznom roku:
1. Dozvola kluba (čista brisovnica, bez odšetnog zahtjeva odnosno bez materijalnih
obveza igrača prema klubu-pismeni dokaz).
2. Broj nastupa za klub iz kojeg igrač odlazi mora biti manji od 50% od broja ukupno
odigranih utakmica njegovog kluba u redovitim ligaškim natjecanjima tekuće natjecateljske
sezone.
Članak 3.
Klub nije dužan izdati brisovnicu ako ga to dovodi u situaciju da ostaje sa osam ili manje
igrača u Izvanrednom prijelaznom roku.
Članak 4.
Uvjet iz čl. 2. stav 2 ne odnosi se na igrače koji mijenjaju mjesto boravka radi nastavka
redovnog školovanja.
Članak 5.
Pravo nastupa igrači stječu sa zadnjim danom Izvanrednog prijelaznog roka.
Članak 6.
Potvrdu o postotku odigranih utakmica izdaje nadležni kuglački savez – organizator
natjecanja u kojem se klub igrača koji prelazi natječe.
Članak 7.
Za prijelaz u novi klub u Izvanrednom prijelaznom roku podnose se:
1. zahtjev za registraciju
2. brisovnica iz dotadašnjeg kluba
3. igračka iskaznica HKS-a
4. pristupnica za novi klub
5. potvrda o uplaćenoj taksi
6. potvrda o broju odigranih utakmica
7. preslika dokumenta kojima se dokazuje redovni upis u obrazovnu ustanovu i prijava
mjesta boravka. (ukoliko je to razlog prijelaza)
Članak 8
Igrači u mini prijelaznom roku ne mogu prelaziti u klub koji se natječe u istoj ligi kao i njihov
dotadašnji klub.
Članak 9
Mini prelazni rok ne odnosi se na igrače strane državljane

H K S Natjecateljska sezona 2012./2013.
IZVANREDNI PRIJELAZNI ROK ZA DVOJNU REGISTRACIJU
Članak 9.
U izvanrednom prelaznom roku može se vršiti i dvojna registracija. Za igrače-ice koji do sada
nisu imali dvojnu registraciju primjenjuju se članci 27 i 28. Pravilnika o registraciji.
Članak 10.
Prijelaz igrača koji je bio na dvojnoj registraciji, u drugi klub na dvojnu registraciju, moguće
je ostvariti pod uvjetom da se klubovi dvojne registracije ne natječu u istoj ligi.
Članak 11.
Klub u kojem je igrač bio na dvojnoj registraciji obavezan je potpisati raskid međuklupskog
sporazuma, osim ako ga to dovodi u situaciju da ostaje sa osam ili manje igrača.
Članak 12.
Za prijelaz na dvojnu registraciju u Izvanrednom prijelaznom roku podnose se:
1. Zahtjev kluba za dvojnu registraciju.
2. Potpisan raskid do tada važećeg menuklupskog sporazuma za dvojnu registraciju.
3. Međuklupski sporazum o dvojnoj registraciji.
4. Igračka iskaznica
5. Pristupnica za dvojno registrirani klub
6. Potvrda o uplaćenoj taksi

Zagreb, 12. prosinca 2012.

