Zagreb, 22.listopada 2018.
Broj: 268-1/2018
PREDSTAVNICMA U SKUPŠTINI
ŽUPANIJSKIM SAVEZIMA

ZAKLJUČAK IZVRŠNOG ODBORA – PISANA OČITOVANJA
Po pitanju prijedloga Izvršnog odbora o izmjeni i dopuni Pravilnika o registraciji igrača i boćarskih
udruga (a odnosi se na uvođenje tzv. mini prelaznog roka), iz županijskih saveza do predviđenog
datuma u uredu je zaprimljen samo jedan pisani prijedlog koji je uputio Nereo Fable, predstavnik
IBS-a u Skupštini HBS-a:
Poštovani,
Ovime Vam predlažem da se u čl.38 briše rečenica:
Prijelaz u izvanrednom prijelaznom roku mogu ostvariti igrači/ce samo ako klub iz kojeg igrač/ca
odlazi ne ostaje sa manje od 9 registriranih igrača/ca sa pravom nastupa.
Smatram to nepoštenim prema igraču/ci koji želi napustiti klub i to prvo iz razloga što će mu klub iz
kojeg odlazi dati ispisnicu jer zna da neće moći ostvariti to svoje pravo (zbog broja registriranih
igrača/ca), a drugo što ako igrač nije nastupio u prvom djelu sezone i stiče pravo po tom osnovu
napustiti klub (ali ne može preći zbog minimuma od 9 igrača/ca). Kao treće što ako 2 igrača/ca traže
ispisnicu a klub iz kojeg odlaze ima trenutno sa njima 10 registriranih igrača sa pravom nastupa?
Članovi Izvršnog odbora o prijedlogu Nerea Fablea donijeli su, 22.listopada 2018.godine,
jednoglasnu odluku (očitovanja upućena e-mailom u ured Saveza):
NE prihvaća se prijedlog Nerea Fablea o izmjenama i dopunama Pravilnika registraciji igrača
i boćarskih udruga.
Obrazloženje:
Svrha navedene odredbe je da se zaštiti sustav natjecanja, pa i od samih klubova. Znači da isti u
polusezoni ne ostanu na minimumu igrača potrebnih za igranje (8 igrača prema propozicijama).
S obzirom da se ovdje radi o IZVANREDNOM PRIJELAZU znači prijelaz mogu ostvariti samo igrači
kojima klub daje suglasnost, takav prijelaz će moći ostvariti samo igrači kojima klubovi daju
suglasnost i to prema navedenim uvjetima. Pravilnici i pravila trebaju biti pisani da se štiti sustav, a
ne za određenog pojedinca. Eventualni prijelaz takvi igrači će moći ostvariti u redovnom prijelaznom
roku.
Predsjednik Hrvatskog boćarskog saveza
Tomislav Ćurko
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