PRAVILNIK
o uvjetima za primanje u punopravno članstvo HPS-a

listopad 2010.

Na temelju članka 20. Statuta, Izvršni odbor Hrvatskog plivačkog saveza na 19. sjednici
održanoj 11. listopada 2010 godine , donio je

PRAVILNIK
o uvjetima za primanje u punopravno članstvo HPS-a

Članak 1.
Ovim Pravilnikom (dalje u tekstu:pravilnik) propisuju se uvjeti koje trebaju ispuniti plivački
klubovi koji su primljeni u privremeno članstvo u HPS-a na razdoblje od 24 mjeseca i to u
pogledu:
-

materijalnih uvjeta,
stručne osposobljenosti trenera odnosno osoba koje obavljaju stručne poslove u plivanju,
obveze sudjelovanja u natjecanju mlaĎih dobnih uzrasta,
drugih uvjeta propisanih zakonom ili općim aktom HPS-a.

Ovaj pravilnik obvezuje sve plivačke klubove, bez obzira jesu li registrirani kao klubovi udruge
ili klubovi trgovačka društva.
Članak 2.
Za primanje u punopravno članstvo u Savez Klub mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
1.
2.
3.

dokaz da ima na raspolaganju plivalište na kojem obavlja djelatnost
imati najmanje jednog trenera u radnom odnosu, koji zadovoljava uvjete propisane
Zakonom o sportu RH (članak 60.)
uključiti se u Sustav natjecanja HPS-a

Članak 3.
Smatra se da klub raspolaže plivalištem ako zadovoljava jedan od sljedećih uvjeta:
da ima dokaz o vlasništvu,
da ima dokaz o upravljanju plivalištem na temelju odobrenja vlasnika plivališta,
da ima ugovor o zakupu plivališta,
da ima odluku vlasnika o korištenju termina za treninge
Članak 4.
Smatra se da se klub uključio u sustav natjecanja HPS-a kada:
sudjeluje na svakom regionalnom natjecanju sa minimalno 10 natjecatelja,
ima registrirano u HPS-u minimalno 35 natjecatelja ,
Članak 5.

Ukoliko u gradu, općini, u kojoj je klub osnovan ne postoji nijedan drugi plivački klub koji je
član HPS, i klub je ispunio barem jedan uvjet iz Članka 2. Ovog Pravilnika I.O. HPS-a može
odobriti produženje razdoblja privremenog članstva u HPS-u za još jedan period od 24 mjeseca
Članak 6.
Plivačima koji su registrirani za Klub koji nije ispunio uvjete za punopravno članstvo mogu
nastupati za HPS do prvog slijedećeg prijelaznog roka
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja

PREDSJEDNIK
Goran Pavić, v.r.

Zagreb 11.10. 2010.
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