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1. REDOVNO ČLANSTVO KLUBA 

Redovnim članom kluba postaje se: 

- ispunjenjem članske pristupnice, te prihvaćanjem Statuta i drugih općih akata kluba 

- uplatom članarine za tekući mjesec 

Redovni članovi kluba dužni su redovito plaćati članarinu. 

Isključenje iz članstva kluba (vezano uz članak 11. Statuta) nastupa nakon neplaćanja 3 (tri) uzastopne 

članarine ili na vlastiti zahtjev člana.  

Za ostvarenje ponovnog članstva, potrebno je na žiro-račun kluba uplati iznos od 100,00 kn za 

troškove izrade nove članske iskaznice.  

Nakon trećeg isključenja, nastupa i trajno isključenje iz članstva kluba, po čemu se gubi pravo 

ponovnog priključivanja. Trajno isključeni član kluba može predati zahtjev za svoje ponovno članstvo 

predsjedniku kluba, koji će na njegov zahtjev sazvati izvanrednu skupštinu u roku od 14 dana.  Nakon 

razmatranja prijedloga, Skupština kluba može prihvatiti zahtjev trajno isključenog člana uz 

natpolovičnu većinu glasova.  

Članovi kluba koji nisu u mogućnosti trenirati u kontinuitetu zbog poslovnih ili drugih obaveza, kako 

ne bi izgubili pravo članstva, mogu zahtjev za nastavak članstva predati predsjedniku kluba. Nakon 

razmatranja zahtjeva, predsjednik kluba može izdati odobrenje prema vlastitom nahođenju. 

2. POČASNO ČLANSTVO KLUBA 

Počasnim članom kluba mogu postati državljani RH i stranci koji su svojim djelovanjem doprinijeli 

razvoju kluba, a na prijedlog predsjednika kluba. Predsjednik kluba u roku od 8 dana saziva 

izvanrednu skupštinu, na kojoj se prijedlog prihvaća natpolovičnom većinom glasova. 

Predsjednik, odnosno podpredsjednik kluba postaje počasnim članom kluba za vrijeme trajanja svog 

mandata.  

Osnivači udruge postaju počasnim članovima na trajno vrijeme do prestanka rada udruge. 

Prema članku 8. Statuta na prijedlog predsjednika, počasnim članovima kluba jednoglasno postaju 

osnivači udruge, te se ovime oslobađaju plaćanja mjesečne članarine sve do prestanka rada udruge.  
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3. ČLANARINA 

Visina članarine za sve redovne članove kluba iznosi 200 kn/mj, dok visinu članarine počasnih članova 

kluba donosi Skupština kluba na zahtjev predlagača (predsjednik kluba). 

Visina članarine za sve polaznike škole triatlona za vrijeme trajanja iste iznosi 250,00 kn/mj. 

Članovi uže obitelji, ukoliko treniraju u istom vremenskom razdoblju, ostvaruju obiteljski popust u 

iznosu od 50,00 kn/mj. 

Članarine su oslobođeni svi kategorizirani sportaši 1. i 2. kategorije, za vrijeme trajanja kategorizacije. 

Članovi kluba obvezni su platit članarinu do 15. u mjesecu za tekući mjesec (ili prema dogovoru sa 

tajnikom kluba, ukoliko je to potrebno), isključivo uplatom na žiro-račun kluba: 

HR8023400091110474965 (općom uplatnicom ili putem internet bankarstva).  

4. NATJECATELJSKA LICENCA HRVATSKOG TRIATLON SAVEZA 

Za prvo izdavanje natjecateljske licence Hrvatskog triatlon saveza potrebno je priložiti: 

- kopiju domovnice 

- sliku u digitalnom obliku 

- potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje triatlonom u skladu sa važećim Zakonom o 

športu 

Troškovi izdavanja godišnje natjecateljske licence Hrvatskog triatlon saveza, obveznog godišnjeg 

osiguranja od nezgode i neobveznog godišnjeg osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama i 

stvarima uplaćuju se na žiro-račun kluba: HR8023400091110474965. 

Plaćanja izrade natjecateljske licence oslobođeni su svi kategorizirani sportaši 1. i 2. kategorije. 

Rok prijave za izradu natjecateljske licence određuje Hrvatski triatlon savez, dok rok za uplatu 

izdavanja iste, određuje klub zasebnim aktom.  

Osobe koje natjecateljsku licencu izrađuju po prvi puta, mogu to učiniti tijekom cijele godine. 

Izrada licence nije obvezna, već se izdaje na zahtjev člana kluba koji njome stječe slijedeće: 

- ostvaruje popust na startinu (utrke unutar RH) 

- ostvaruje osnovno osiguranje od nezgode 

- ostvaruje pravo nastupa na inozemnim utrkama 

- rezultati nastupa na hrvatskim utrkama vrednuju se za Kup RH i Prvenstvo Hrvatske u dobnoj 

kategoriji 
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5. GODIŠNJI LIJEČNIČKI PREGLED 

Nakon stupanja u članstvo kluba, svaki pojedini član koji priloži prijavu za izradu natjecateljske licence 

za tekuću godinu, dužan je o svom trošku izvršiti lječnički pregled u Specijalističkoj ordinaciji medicine 

rada u skladu sa važećim Zakonom o športu. Potvrdu o izvršenom zdravstvenom pregledu i uvjerenje 

o zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje triatlonom i nastupanju na natjecanjima, član kluba je dužan 

dostaviti tajniku, koji će isti dokument dostaviti trenerima i svim preostalim radnim tjelima kluba.  

Članovi kluba dužni su liječnički pregled izvršiti svakih 6 mjeseci, skladno Zakonu o športu. 

6. OBVEZA ISTICANJA KLUPSKIH OBILJEŽJA 

Članovi kluba su dužni na natjecanjima rekreativnog i natjecateljskog karaktera nositi odjeću sa 

klupskim obilježjima u svrhu prezentacije kluba i samog sporta.  

Ukoliko član kluba ne posjeduje odjeću sa klupskim obilježjima, klub će mu je nastojati ustupiti na 

privremeno korištenje sve dok ne bude u mogućnosti pribaviti vlastitu.  

7. NATJECANJA I RASPODJELA TROŠKOVA ODLASKA NA ISTA 

Troškove odlaska na tuzemne utrke, svi redovni i počasni članovi kluba, snose sami.  

Plaćanja kotizacije natjecanja (za olimpijske discipline triatlona po kategorijama: mlađi kadeti / 

kadeti: PH u super sprint triatlonu, mlađi juniori / juniori: PH u sprint triatlonu, U-23 / elite: PH u 

sprint triatlonu i PH u olimpijskom triatlonu) oslobođeni su samo licencirani članovi kluba i 

kategorizirani sportaši 1. i 2. kategorije uz prethodnu odluku predsjednika kluba. Svi preostali članovi 

kluba sami snose troškove kotizacije natjecanja.  

Licencirani članovi kluba sa učinkom većim od 80% treninga, ostvaruju pravo na sufinanciranje 

troškova puta uz prethodnu odluku predsjednika kluba, ovisno o financijskim mogućnostima kluba 

(djelomično ili u potpunosti). 

Natjecanja rekreativnog karaktera uvrštena u trenažni proces kao dio godišnjeg plana treninga 

(atletska liga, klupski višeboj, triatlon natjecanja, plivačka liga…) obvezna su za sve licencirane 

članove kluba. U slučaju nemogućnosti dolaska na neko od predviđenih natjecanja, član kluba je 

dužan obratiti se trenerima ili dostaviti opravdan razlog nedolaska na službenu e-mail adresu kluba.  

8. RASPODJELA NOVČANIH SREDSTAVA SPONZORA 

Sredstva sponzora / donatora / partnera namjenjena članu kluba za trenažni proces ili nastup na 

natjecanjima, klub je dužan istome isplatiti odmah po primitku sredstava u punom iznosu, a sve 

prema prethodnom Ugovoru sklopljenim sa sponzorom / donatorom / partnerom / klubom koji se 

brine o trenažnom procesu sportaša. Sportaš ili njegov zakonski skrbnik (ukoliko se radi o maloljetnoj 

osobi) dužan je klubu dostaviti dokaze o namjenskom utrošku zaprimljenih sredstava u roku 

određenim Ugovorom. Sportaš kojem su dodijeljena novčana sredstva  dužan je predstavljati i 

prezentirati klub u punopravnom smislu. 
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9. PRAVA REDOVNIH ČLANOVA KLUBA (dodatak vezan uz poslovnu suradnju i sponzorstva) 

Svi redovni i počasni članovi kluba ostvaruju prava na popuste u trgovinama sa kojima klub ima 

dogovorenu suradnju ili sponzorstvo u iznosu određenim samim dogovorom ili Ugovorom 

sklopljenim sa sponzorom / donatorom / partnerom.  

 

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Klupski poslovnik donosi Skupština, natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova kluba. 

Danom stupanja na snagu ovog Klupskog poslovnika, prestaje važiti Klupski poslovnik donesen na 

sjednici Skupštine kluba od 12. veljače 2014. godine. 

 

 

   BOJAN PROKOP   

   predsjednik 

    

U Rijeci, 11.02.2015. 

 

 

 


