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       ŽUPANIJSKIM KUGLAČKIM SAVEZIMA 

       ZAGREBAČKOM KUGLAČKOM SAVEZU 
 

 

PREDMET:        IZMJENA ODLUKE O MINI PRIJELAZNOM ROKU 
 

IO HKS-a je u najboljoj namjeri i s ciljem omogućavanja prelaska i nastupanja igrača koji iz 
različitih razloga uopće nisu od početka sportske godine nastupali za novoregistrirani klub 
predložio i usvojio u sklopu odluke o terminima mini prelaznog roka i predmetnu odredbu – 
dodatak o mogućnosti registracije za novi klub i u istom rangu natjecanja.  
 

No zbog prigovora nekih klubova i županijskih kuglačkih saveza, a kako ne bi došlo do nepotrebnih 
nejasnoća i mogućih žalbenih postupaka, odluka o mini prijelaznom roku koja je donesena na 20. 
sjednici IO HKS-a je na 22. sjednici IO HKS-a djelomično je izmijenjena. 
 

Ukida se slijedeći dio odluke:  
 

DOPUNA KOJA VRIJEDI ZA MINI PRIJELAZNI ROK A NIJE U PRAVILNIKU O REGISTRACIJI:  
Iznimno ako igrač nije nastupio ni na jednoj ekipnoj utakmicu za klub iz kojeg odlazi može preći i u 
klub koji je u istom rangu natjecanja. 
 

Inače ovakva formulacije ugrađena je u novi Pravilnik o registraciji koji je već usvojio IO HKS-a s 
primjenom od 01. siječnja 2015. godine, a praktično će važiti za registracije od ljetnog redovitog 
prijelaznog roka u okviru naredne natjecateljske sezone. 
 

 
ODLUKA O MINI PRIJELAZNOM ROKU SADA GLASI: 
 

Prema Pravilniku o registraciji Izvršni odbor HKS-a donosi odluku da mini prijelazni rok počinje na 
dan 22. prosinca 2015. godine u 0:00 sati i traje do 31. prosinca do 24:00 sata 2015. godine za 
cijelo područje Republike Hrvatske. 
 

U mini prijelaznom roku igrač može prijeći iz kluba u klub ako: 

 Nema više od 50% nastupa za dotadašnji klub u toj natjecateljskoj sezoni, 

 Ako klub iz kojeg odlazi i klub u koji prelazi nisu u istom rangu natjecanja, 

 Ako na taj način klub iz kojeg odlazi ostaje s više od 10 registriranih igrača s pravom 
nastupa, 

 Ako su se klubovi sporazumjeli i ako je igrač oslobođen plaćanja naknade za prijelaz. 
 

Registracija u mini prijelaznom roku vrši se uz dokumentaciju i postupak kao kod redovitog 
prijelaznog roka. 
 

 

                                     Glavni tajnik HKS-a 
 

                                       Boris Mezak, dipl. ing. 


