REGISTRACIJSKI ROKOVI I TAKSE 2019.
Naziv registracijskog
roka

Razdoblje zaprimanja
zahtjeva

zimski reg.rok

01.- 31. siječnja

cijena registracije po osobi
Registracija novih članova
Produljenje registracije starih članova

dan od kojeg su prijavljeni članovi
registrirani
0,00 kn
0,00 kn

01. – 31. siječnja

Prijelaz natjecatelja- taksa prema statusu natjecatelja
ljetni reg. rok

01. – 31. kolovoza

Dvojna registracija za ekipna
natjecanja

01.01. – 31.12.

Dvojna registracija natjecatelja

01.01.– 31.12.

Prva registracija novog člana

Registracija novih članova

Prijelaz natjecatelja- taksa prema statusu natjecatelja

01. rujna

500,00 Kn

Drugi dan po zaprimanju zahtjeva i
kopije uplate

0,00 kn

Drugi dan po zaprimanju zahtjeva i
kopije Domovnice

Registracije starih članova i produljenje iste za narednu godinu mogu se produljiti isključivo u zimskom registracijskom roku (01.-31.siječnja).
Registracija novih članova (PRVA REGISTRACIJA) kao i dvojne registracije za ekipna natjecanja mogu se obaviti bilo kada tijekom kalendarske godine.
Prijelazi natjecatelja mogu se obaviti tijekom godine isključivo u dva registracijska roka: zimski /01.-31.siječnja/ i ljetni /01.-31.kolovoza/
*Taksa za prijelaz natjecatelja i registracija za drugi klub uplačuje se prema trenutnom statusu natjecatelja koji prelazi u drugi klub:
Rang natjecatelja

Starosni uzrast

Taksa za prijelaz

Natjecatelji županijskog ranga
Natjecatelji županijskog ranga
Natjecatelji državnog ranga /osvajači državne medalje ekipno ili pojedinačno
Natjecatelji državnog ranga /osvajači državne medalje ekipno ili pojedinačno
Natjecatelji međunarodnog ranga /osvajači medalje na Youth ligama, prvenstvima Balkana
Natjecatelji međunarodnog ranga /osvajači medalje na turnirima serije A, Premier ligama,
prvenstvima Europe, prvenstvima Svijeta

do 14 godina starosti
15 godina i stariji
do 14 godina starosti
15 godina i stariji
do 18 godina starosti

10,00 kn
20,00 kn
200,00 kn
500,00 kn
600,00 kn

18 godina i stariji

800,00 kn

Svi obrasci vezani za registraciju natjecatelja uključivši prijelaz i dvojnu registraciju moraju se OBAVEZNO popuniti online putem web Registra HKS-a
http://karate.hr/hks zajedno s kopijom uplate. Tajništvo saveza će zahtjeve urudžbirati i proslijediti Registracijskoj komisiji. Registracije za koje se
uredno ne popune važeći obrasci neće se uzimati u obzir.






Svi članovi i treneri u klubovima HKS-a moraju biti registrirani i imati HKS knjižice s ovjerenim liječničkim pregledom ne starijim od 6 mjeseci.
Liječnički pregled koji nije ovjeren od strane sportskog liječnika ili liječnika medicine rada u Republici Hrvatskoj neće se uvažiti.
Bez registracijske knjižice i uredne registracije, natjecatelji ne mogu nastupiti niti na jednom službenom natjecanju. Službena natjecanja su sva
domaća natjecanja koja su navedena u kalendaru natjecanja Hrvatskog karate saveza za tekuću godinu.
Cijena HKS knjižice iznosi 40,00 Kn/komad. Registracijske knjižice HKS-a možete naručiti u tajništvu Saveza, te će Vam po predočenoj uplati biti
poslane poštom na željenu adresu.
Sve uplate obavljaju se ISKLJUČIVO na žiro račun HKS-a /2484008 - 1100769406/ ili IBAN / HR5624840081100769406/
sa naznakom svrhe uplate i POZIVOM NA BROJ.

poziv na broj /tekuća godina
001-2019
002-2019
003-2019
004-2019
005-2019
006-2019
007-2019
008-2019
009-2019

SVRHA
godišnja članarina
prelazak natjecatelja
dvojna registracija natjecatelja
natjecateljske knjižice
pristojba za organizaciju turnira
pristojba za Licencni trenerski seminar
Pristojba za Licencni seminar za ispitivače
pristojba za Sudački seminar
Ostalo i prijava polaganja za pojaseve

Svaka uplata treba bit na zasebnom nalogu za prijenos, uz odgovarajući poziv na broj. Zbirne uplate nisu dopuštene.

