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PRAVILNIK O UVJETIMA PRIREĐIVANJA, ORGANIZACIJE I NASTUPA NA 
PRVENSTVU HRVATSKE HSSOI 

 

2.7. PRELAZAK IZ JEDNOG KLUBA/DRUŠTVA U DRUGI KLUB/ DRUŠTVO 

2.7.1 Natjecatelj može prijeći iz jednog streljačkog kluba/društva u drugo samo pod 
uvjetima predviđenim točkom 2.7. i to u prijelaznom roku (od 1. do 30. studenoga). 

2.7.2 Prelazak iz jednog streljačkog kluba/društva u drugo moguće je, u pravilu, u 
razdoblju između dvije natjecateljske godine. 

2.7.3. Natjecatelj može promijeniti streljački klub/društvo samo u prijelaznom roku (od 
1. do 30. studenoga) pod uvjetom da je izmirio svoje eventualne obveze prema 
dosadašnjem klubu/društvu i da ima ispisnicu. 

2.7.4. Iznimno, registrirani natjecatelj može promijeniti streljački klub/društvo i mimo 
prijelaznog roka ako se nije u tekućoj natjecateljskoj godini natjecao za klub/društvo 
za koje je bio registriran, ali samo uz odobrenje kluba/društva. 

2.7.5. Zahtjev za ispisnicu podnosi natjecatelj streljačkom klubu/društvu čiji je član 
najkasnije do 1. studenoga tekuće godine. Registrirani natjecatelj dužan je kopiju 
zahtjeva dostaviti Stručnoj službi HSSOI. 

2.7.6. O podnesenom zahtjevu za ispisnicu streljački klub/društvo dužan je donijeti 
odluku u roku 10 dana od dana primitka zahtjeva, te je dužan o tome pismeno 
obavijestiti podnositelja zahtjeva i Izvršni odbor HSSOI. 

2.7.7. U roku od 8 dana po primitku odluke iz točke 3.8. kojom se odbija zahtjev za 
ispisnicom, registrirani natjecatelj ima pravo prigovora izvršnom odboru HSSOI. 

2.7.8. Ako streljački klub/društvo ne donese odluku o zahtjevu za ispisnicom u roku iz 
točke 2.7.6. smatra se da je ispisnica dana. 

2.7.9. Izdavanjem ispisnice prestaju sve obveze natjecatelja prema klubu/društvu 
kojeg je bio član i može se učlaniti i registrirati u bilo koji drugi streljački klub/društvo. 

2.7.10. Streljački klub/društvo ne može pokrenuti disciplinski postupak protiv 
natjecatelja koji je podnio zahtjev za ispisnicom. 

2.7.11. Natjecatelj može promijeniti streljački klub/društvo i u tijeku natjecateljske 
godine ako mijenja mjesto prebivališta. Za novi klub/društvo ima pravo nastupa 
odmah po registraciji ako nije nastupio za klub/društvo iz kojeg prelazi tijekom tekuće 
natjecateljske godine i ako se s time suglasi klub/društvo čiji je član do tada bio. 

2.7.12. Natjecatelju bez ugovora koji nije za klub/društvo za koje je zadnje registriran 
nastupao na natjecanjima najmanje 2 (dvije) godine do početka prijelaznog roka, 
smatra se da je prestalo članstvo u dotadašnjem klubu/društvu. Takav natjecatelj 
može se u novom klubu/društvu registrirati u 3. sezoni 



2.7.13. Izvršni odbor može odlukom, ukoliko se radi o interesu državne 
reprezentacije, dozvoliti nastup natjecatelja na izbornim natjecanjima i međudržavnim 
natjecanjima višeg ranga. 

  

Na kraju pravilnika dodati: 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 Tumačenje ovog Pravilnika daje Izvršni odbor HSSOI. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 


