Na temelju Pravilnika o sportskim natjecanjima općine Čitluk ŠS Brotnja i Pravilnika o
općinskim malonogometnim natjecanjima mjesnih zajednica-naselja i završnom turniru
općinskih pobjednika Sportske udruge „Liga Hercegovine“, ŠS Brotnja kao Organizacijski
odbor (dalje:Oo) malonogometnog natjecanja momčadi MZ općine Čitluk za 2022.godinu
donio je:

P R A V I L N I K
o registriranju igrača
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o registriranju igrača (u daljnjem tekstu: Pravilnik), utvrđuje se način
registriranja igrača, pravo na registriranje, razdoblje za registraciju, objava registracije.
Pravilnik sadrži sve odredbe koje su obvezne za sve sudionike malonogometnog natjecanja
momčadi mjesnih zajednica općine Čitluk za 2022. godinu.
Oo natjecanja imenuje članove nadležnog tijela za registriranje igrača.
II REGISTRIRANJE IGRAČA
Članak 2.
Igrač ne može istovremeno biti registriran za dvije različite MZ.
Tijelo za registriranje
Članak 3.
Registriranje igrača vrši tijelo iz članka 1. stavak 3.
Nadležno tijelo za registriranje igrača dužno je sačiniti matični popis registriranih igrača i
izraditi natjecateljske iskaznice ili registracijski list.
Broj registriranih igrača po MZ
Članak 4.
Svaka MZ može registrirati max. 20 igrača.
Dokumenti za registriranje igrača
Članak 5.
Za registriranje igrača MZ je dužna dostaviti uredan predmet za registriranje koji sadrži:
a) zahtjev MZ sa popisom dokumenata koji se prilažu za registriranje;

b) prijava sa popisom igrača (ime i prezime sa JMBG)
c) dvije fotografije (4x3 cm)
d) potvrda o prebivalištu(cips) i fotokopija osobne iskaznice-cips, a za slučajeve promjene
prebivališta da je izdana najkasnije sa danom 31.12. 2021. godine ( za igrače van BiH može i
putovnica)
Članak 6.
Na traženje tijela za registraciju MZ je dužna dostaviti na uvid i osobnu iskaznicu-cips ili
putovnicu igrača.
Pravo na registriranje
Članak 7.
Igrač stiče pravo da bude registriran za MZ koja ga prijavljuje sa urednom dokumentacijom iz
članka 5 i 6. pod uvjetom da mu je:
1.Prebivalište općina Čitluk sa adresom stanovanja u toj MZ u skladu sa člankom 5. pod
d (dokaz je potvrda o prebivalištu-cips i osobna iskaznica, a za slučajeve promjene
prebivališta da je izdana najkasnije sa danom 31.12.2021. godine i da je još uvijek
važeća).
Kada je u pitanju promjena prebivališta sa gore propisanim rokom, igrač se po tom
osnovu može registrirati samo za jednu od MZ, odnosno to pravo može koristiti samo
jednom.
2. Prebivalište općina Čitluk sa adresom stanovanja u drugoj MZ , ali da vuče podrijetlo
iz te MZ koja ga prijavljuje, a što se utvrđuje po prezimenu igrača iz osobne iskaznice ili
putovnice sa ostalim činjenicama iz provođenja dokaznog postupka.
3. Prebivalište u drugoj općini u BiH ili drugoj državi ali da vuče podrijetlo iz te MZ
koja ga prijavljuje, a što se utvrđuje po prezimenu igrača iz osobne iskaznice ili
putovnice sa ostalim činjenicama iz provođenja dokaznog postupka.
Članak 8.
Svi igrači koji su koristili pravo registracije iz članka 7. točke 1 stavak 1 u najmanje 3 (tri) u
kontinuitetu ranija natjecanjima, to pravo zadržavaju trajno, s tim da ga ta MZ prijavi
prije početka natjecanja i da igrač da pismenu izjavu da će nastupati za tu MZ.
Registriranje u posebnim slučajevima
Članak 9.
MZ može zatražiti registriranje igrača u posebnim slučajevima pod uvjetom da je prebivalište
igrača po osobnoj iskaznici u drugoj općini ili državi ali da se može dokazati da trajnije
boravi (živi-stanuje) na adresi u toj MZ zbog opravdanih osobnih razloga (obitelj, nekretnina
itd.).
Kao dokaz neće se uvažiti potvrda o privremenom boravku,
Članak 10.
Za registriranje igrača po prijavi MZ koji ispunjava uvjete iz članka 7. točka 2. potrebna je
pismena suglasnost igrača.

Registracijsko razdoblje
Članak 11.
Registracijsko razdoblje utvrđuje Oo odlukom, s tim što ono mora završiti sa danom početka
natjecanja.
Članak 12.
Registriranje igrača vrši se u registracijskom razdoblju.

Objava registracija
Članak 13.
Nakon isteka registracijskog razdoblja nadležno tijelo za registriranje dužno je sačiniti
konačni registracijski list ponaosob za svaku MZ u dva primjerka od kojih se jedan dostavlja
mjesnoj zajednici, a drugi za registracijsko tijelo, a sve u roku od tri dana.
U registracijski list se upisuju i osobe iz vodstva momčadi koje prijavljuje MZ i to trenerivoditelji, predstavnici momčadi, fizioterapeut(kvalificirani medicinar)
Ovjera registracije
Članak 14.
Registriranom igraču nadležno tijelo za registriranje mora se za svaku natjecateljsku godinu
izvršiti ovjeru registracije u natjecateljskoj iskaznici ili registracijskom listu, a na traženje
tijela MZ je dužna dostaviti na uvid cipsovu iskaznicu.
Pravo nastupa
Članak 15.
Pravo nastupa danom objave registracijskog lista imaju igrači koji se u registracijskom
razdoblju registriraju u skladu sa odredbama ovog Pravilnika odnosno kojima je ovjerena
natjecateljska iskaznica ili registracijski list za natjecateljsku godinu.
Članak 16.
Igrač koji je u tekućoj natjecateljskoj godini nastupao u drugoj općinskoj malonogometnoj ligi
članici Sportske udruge „Liga Hercegovine“ nema pravo nastupa za momčad određene MZ
koja ga je registrirala za ligu općine Čitluk.
Ukoliko se dokaže da je jedan te isti igrač nastupao tijekom prethodne godine u dvije
općinske MNL koje su članice „Lige Hercegovine“, izreći će mu se zabrana nastupa u našoj
ligi u trajanju od jedne natjecateljske godine.
Članak 17.
U natjecanju mogu nastupati samo zdravstveno sposobni igrači, a o čemu su odgovorni sami
igrači i vodstvo momčadi za koju nastupa.
Organizacijski odbor natjecanja ne snosi nikakvu odgovornost za možebitne povrede ili
zdravstvene probleme igrača tijekom ili nakon utakmice te preporučuje vodstvima momčadi
da osiguraju igrače kolektivnom policom osiguranja za razdoblje natjecanja. Za skrb o
igračima
na
utakmicama
zadužen
je
u
zapisniku
momčadi
prijavljeni
fizioterapeut(kvalificirani medicinar).

Članak 18.
Nastup igrača u ovoj ligi nije ograničen po starosnoj osnovi. Ukoliko dođe do nekakvih
zdravstvenih komplikacija igrača po ovoj osnovi odgovornost ne snosi Organizacijski odbor
ove lige.
III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, i službeno će biti objavljen
na stranici Športskog saveza Brotnja, i na uvid u uredu Športskog saveza Brotnja.
Članak 20.
Za tumačenje ovog Pravilnika nadležan je Oo uz prethodno mišljenje natjecateljske komisije.
Čitluk, 05.07.2022. godine

ORGANIZACIJSKI ODBOR

