На основу члана 24. Статута „ГОЛФ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: ГАС),
Скупштина ГАС-а је на седници дана 22. јануара 2021. године, усвојила следећи:

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ И СТАТУСУ ИГРАЧА
ГОЛФ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.

Овим правилником се уређује статус играча и играчица који су чланице односно
чланови голф клубова у саставу Голф асоцијације Србије (у наставку ГАС), као и
правила за њихову регистрацију и прелазак из једног у други клуб у својству
такмичарке односно такмичара.
Појмови – изрази
Члан 2.
Поједини појмови – изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
Играчица односно играч:
Спортиста, који је чланица односно члан голф клуба који је учлањен у ГАС и који
организовано игра голф према међународним правилима R&A GC St. Andrews и
међународних голф организација у које је учлањена Голф асоцијација Србије.
Такмичарка односно такмичар:
Играчица односно играч голфа који на такмичењима наступа у своје име или за
клуб, у који је учлањен, или у саставу репрезентације ако се ради о такмичењима
које организују клубови или ГАС.
Прво чланство:
Чланство у првом голф клубу у који је примљен(а) поједина чланица односно члан у
складу с правилима клуба и овим правилником.
Друго чланство:
Чланство у другом, трећем или билом којем следећем голф клубу у који је
примљен(а) поједина чланица односно поједини члан, након што је већ био/била
примљен(а) у чланство у складу с правилима првог клуба и овим правилником.
Стари клуб:
Клуб из којег играчица односно играч пређу у други клуб – у Србији или у
иностранству, и за који намерава да игра на голф такмичењима које организује Голф
асоцијација Србије.
Нови клуб:
Клуб за који играчица односно играч намерава да наступа у својству такмичарке
односно такмичара на голф такмичењима које организује ГАС, у складу с одредбама
овог правилника.

Домаћи клуб:
Клуб који је члан ГАС-а.
Инострани клуб:
Клуб који је члан било којег другог државног односно националног савеза или
федерације изван територије Србије, који признаје Правила R&A GC St. Andrews и
који ГАС признаје као организацију са правом одређивања статуса играчица односно
играча.
II

СТАТУС ЧЛАНА И ИГРАЧА
Услови и начин стицања статуса
Члан 3.

Чланица односно члан сваког голф клуба, који је члан ГАС-а, приликом учлањења
аутоматски стиче и права и обавезе у вези са статусом чланице односно члана који
су одређени овим правилником и другим општим актима ГАС, а нарочито права и
обавезе играчице и играча на такмичењима која организује ГАС.
Члан 4.
Свака чланица или члан голф клуба, који је члан ГАС, стиче права и обавезе
играчице односно играча голфа, у складу с овим правилником и другим правилима
ГАС-а, ако испуњава следеће услове:
1. да је примљен(а) у чланство голф клуба који је члан ГАС-а и испуњава све
своје обавезе у складу са правилима и одлукама органа клуба;
2. да редовно плаћа клупску чланарину, у коју је укључена и чланарина за ГАС
и да је та чланарина ГАС-у стварно и уплаћена;
3. да има дозволу за играње (потврду) или потврђен важећи хендикеп.
Чланарина
Члан 5.
Чланарина играчице односно играча у ГАС се плаћа и узима у обзир након првог
чланства и важи за сезону играња. Сезона играња у Србији је период од 15. марта
до 01. децембра текуће године.
Промена првог чланства и статуса
Члан 6.
Играчица односно играч у току сезоне играња нема право на промену првог
чланства, односно промењено прво чланство за играње на такмичењима које
организује ГАС у следећој сезони играња.
Члан 7.
Играчица односно играч доказује своје чланство у ГАС-у чланском картом, коју ГАС
издаје на основу званичне потврде клуба у којем има играчица односно играч има

прво чланство, и на основу доказа о уплаћеној чланарини ГАС, у складу с одлукама
надлежног органа ГАС.
Играчица односно играч голфа губи статус чланице односно члана ГАС-а у следећим
случајевима:
1. иступањем из чланства клуба у којем има прво чланство,
2. искључивањем из чланства клуба на основу одлуке органа клуба у складу сa
правилима клуба,
3. престанком статуса играчице односно играча на основу одлуке надлежног
органа ГАС-а (дисциплинске комисије ГАС), због кршења овог правилника или
других правила ГАС-а и правила R&A GC St. Andrews о статусу аматера.
Губитак статуса играчице односно играча из тачака 3. претходног става је трајно.
Орган клуба или ГАС може код одлучивања о губитку статуса играчице или играча,
због доказаних олакшавајућих околности, изузетно и одложити важење губитка –
условно искључење. Ако играч или играчица у одређеном периоду не почини ново
кршење, мера губитка статуса играчице или играча престаје да важи након истека
тог периода.
Члан 8.
Свака играчица односно играч има право на чланство у већем броју голф клубова у
земљи и иностранству, без ограничења. Играчица односно играч самостално доноси
одлуку о томе у којем клубу ће имати прво чланство. Прво чланство је по правилу у
клубу који је члан ГАС-а, у који је играчица односно играч примљен након што је, у
складу с прописима ГАС-а, стекао право на самостално играње голфа.
III

КАТЕГОРИЈЕ ИГРАЧИЦА И ИГРАЧА И УГОВОРИ
КАТЕГОРИЈЕ ИГРАЧИЦА И ИГРАЧА
Члан 9.

Играчице односно играчи голфа могу бити аматери или професионални играчи
голфа.
АМАТЕРИ
Члан 10.
Аматери су играчице и играчи голфа који за играње голфа или обављање делатности
у вези с њим не примају плату или накнаде, стварне трошкове који су настали у вези
с такмичењима за клуб или ГАС сносиће клуб или ГАС.
У стварне
•
•
•
•
•

трошкове према овом правилнику се убрајају:
путни трошкови
трошкови исхране и боравка у вези с припремама и утакмицама,
трошкови опреме,
трошкови тренинга и других припрема за утакмицу,
трошкови осигурања од ризика незгоде у вези с припремама и
такмичењима.

Износ трошкова прихвата Скупштина одбор ГАС-а.

У случају недоумице или спора по питању утврђивања статуса аматера, непосредно
се примењују правила о статусу аматера R&A Rules Limited која су на снази од 01.
01. 2019.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ИГРАЧИ ГОЛФА

Члан 11.
Професионални играчи голфа – неаматери су играчице односно играчи који за
играње голфа примају зараде и према важећим законским прописима имају статус
професионалног спортисте.
РЕГИСТАР ИГРАЧИЦА И ИГРАЧА
Члан 12.
ГАС одвојено води регистар играчица односно играча аматера и неаматера –
професионалних играча голфа у Републици Србији.
ГАС је обавезан да сваке године, 1. 4. и 1. 10, објави регистар свих професионалних
играча голфа. Регистар садржи име и презиме играчице односно играча неаматера,
датум рођења, ЈМБГ, клуб и матични број из регистра.
Неаматери – професионалне играчице односно играчи голфа имају статус према
овом правилнику само ако су чланови једног од клубова који је члан ГАС или
чланови Спортског професионалног голф удружења (СПГУ), под условом да је то
Удружење члан Голф асоцијације Србије .
Голф асоцијације Србије је дужан да води регистар играчица и играча
голфа(писаним или електорнским путем) који су чланови голф клубова у саставу
асоцијације. Регистар садржи име и презиме играчице односно играча, датум
рођења, ЈМБГ и хендикеп. Хендикепи играчица и играча се воде у складу с посебним
правилником о вођењу хендикепа, који усваја скупштина ГАС. За тачност података у
регистру играчица и играча голфа одговорнан је ГАС.
УГОВОРИ
Члан 13.
Играчица или играч могу да се бави спортским активностима самостално или у
оквиру организација у области спорта.
Спортиста може да се бави спортским активностима аматерски или професионално.
Члан 14.
Права, обавезе и одговорности спортиста такмичара аматера којима се обезбеђује
новчана накнада за бављење спортом регулишу се посебно уговором између
спортисте и спортске организације (уговором о стипендирању малолетног спортисте
за спортско усавршавање или уговором о бављењу спортом). Бављење спортским
активностима у складу са уговором о бављењу спортом из овог члана сматра се
радом ван радног односа.
Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста уређују се законом,
спортским правилима ГАС-а, колективним уговором, односно правилником о раду

кад није закључен колективни уговор код послодавца и уговором о раду између
спортисте и спортске организације.
Уговор са спортистом који нема потпуну пословну способност може да се пуноважно
закључи само уз писмену сагласност родитеља, односно старатеља, а на основу
претходно утврђене здравствене способности спортисте који нема потпуну пословну
способност од стране надлежне здравствене установе или завода надлежног за спорт
и медицину спорта.
Уговор између спортисте и спортске организације закључује се у писменој форми и
региструје код надлежног националног гранског спортског савеза, а у противном је
ништав.
Професионални спортиста заснива радни однос са спортском организацијом
закључењем уговора о раду, на одређено време, најдуже до пет година. По истеку
овог периода, професионални спортиста може поново да закључи уговор са истом
или другом спортском организацијом.
Прекиди рада краћи од 30 дана не утичу на трајање радног односа.
Спортиста и спортска организација, приликом закључења уговора, могу посебно
уговорити давање једнократних накнада спортисти које немају карактер зараде, као
што су нпр. накнада на име закључења уговора, накнада за коришћење лика
спортисте.
Радно време професионалног спортисте прилагођава се режиму припрема, односно
такмичења у голфу.
Професионални спортиста може бити привремено упућен у другу спортску
организацију, на основу писменог споразума спортске организације у коју се упућује
и спортске организације са којом је у радном односу, уз сагласност професионалног
спортисте.
Члан 15.
Спортисти аматери који нису обавезно осигурани у смислу закона којим се уређује
пензијско и инвалидско осигурање могу се укључити у обавезно осигурање под
условима, у обиму и на начин предвиђен тим законом.
Средства за пензијско и инвалидско осигурање спортисте аматера могу обезбедити и
спортске организације и друга правна лица, делимично или у целини.
Спортиста аматер може се укључити у обавезно здравствено осигурање, у складу са
законом којим се уређује обавезно здравствено осигурање. Обавезе по основу
осигурања из овог члана могу преузети спортске организације или друга правна
лица.
Спортиста аматер који се бави спортским активностима као члан спортског
удружења, без уговора, има права утврђена спортским правилима и општим актом
спортске организације.
Уговором о бављењу спортом спортиста такмичар аматер и спортска организација
утврђују, у складу са спортским правилима, нарочито: новчану накнаду за бављење
спортским активностима, новчане и друге награде за постигнуте спортске резултате
и накнаде трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и спортског
такмичења.

Уговором о стипендирању малолетног спортисте за спортско усавршавање утврђује
се, у складу са спортским правилима, нарочито: новчана стипендија и накнада
трошкова смештаја и исхране за време спортских припрема и спортског такмичења.
Перспективни спортиста има право на стипендију за спортско усавршавање, у
складу са спортским правилима ГАС-а.

Члан 16.
Играчица односно играчи и клуб, за који играчица односно играч наступају на
такмичењима које организује ГАС или на такмичењима у иностранству, закључују
писани уговор којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 17.
Уговором се одређују међусобна права и обавезе играчице односно играча и клуба у
вези с припремама за такмичења и на самим такмичењима, а нарочито:
• повраћаји трошкова, насталих у вези с припремом за такмичења и саме
утакмице, које клуб обезбеђује играчици односно играчу,
• обавезе играчице односно играча у вези с учешћем на такмичењима и другим
припремама за такмичења,
• обавезе у вези с учешћем играчице односно играча на такмичењима у земљи
и иностранству на којима учествује клуб,
• висина трошкова за припрему на такмичења које сноси играчица односно
играч,
• уговорне казне и обавезе повраћаја договореног дела трошкова које сноси
клуб у случају кршења уговорних обавеза од стране играчице односно
играча,
• разлози за превремени раскид односно отказ уговора за обе уговорне стране.
У случају кад уговор с клубом склапа играчица односно играч, који на дан склапања
уговора није напунио 18 година, такав уговор је важећи само ако га потпише бар
један од родитеља или законити заступник играчице односно играча. Уговором се
могу одредити и посебне обавезе родитеља у вези са покрићем појединих врста
трошкова за припреме и такмичења.
Уговор између играчице односно играча и клуба мора бити закључен у складу са
важећим правилима ГАС-а и међународних организација у којима је ГАС члан, као и
са општим прописима који су на снази у Републици Србији
Ако је у склапању уговора учествовао и лиценцирани агент играчице односно
играча, у уговору се морају навести и његово име и презиме.
Члан 18.
Одредбе овог правилника о уговорима с играчицама односно играчима голфа –
аматерима се по смислу примењују и у случају склапања уговора између ГАС-а и
играчицама односно играчима који су чланице односно чланови репрезентација или
селекција које саставља односно именује Голф асоцијације Србије.
Члан 19.
Клуб је дужан да један примерак уговора закљученог с играчицом односно играчем,
у року од 15 дана након закључења, достави ГАС-у за потребе регистрације и
евиденције.

Ако клуб, у року наведеном у претходном ставу, ГАС-у не достави закључени уговор,
уговор је ништав, односно сматра се као да уговор није ни био склопљен.
Уговори који се доставе за евиденцију ГАС-у се чувају као пословна тајна. ГАС мора
онемогућити приступ садржини уговора свакоме, осим надлежним органима ГАС,
укључно са дисциплинском комисијом и државним органима у складу с општим
прописима државе.
На основани захтев, ГАС може податке о закљученом уговору посредовати и
иностраним голф клубовима и федерацијама ако се ради о уређивању статуса
играчице или играча или утврђивању хендикепа.
Члан 20.
Играчица или играч може закључити уговор у складу с одредбама чланова 13. и 14.
овог правилника са другим клубом у следећим случајевима:
1. с истеком важења садашњег уговора односно најраније три месеца пре истека
садашњег уговора,
2. ако је уговор пре истека важности из оправданих разлога раскинула једна од
уговорних страна,
3. ако уговорне стране споразумно раскину уговор,
4. ако надлежни орган утврди ништавност уговора или донесе одлуку о његовом
прекиду (раскиду) на штету једне од уговорних страна.
Члан 21.
Играчица или играч, који с клубом има закључен важећи уговор, може у року од 3
месеца пре истека постојећег уговора закључити нови уговор само с једним клубом
(досадашњим или новим) који не сме садржати одредбе или обавезе које могу
штетити нормалном испуњавању обавеза из постојећег уговора са старим клубом.
Члан 22.
Клуб који жели да ангажује играчицу односно играча који већ има закључен уговор
са другим клубом је обавезан да, пре почетка преговора с играчицом односно
играчем, досадашњем клубу играча препорученом поштом пошаље обавештење о
томе.
Члан 23.
Клуб, који има закључен важећи уговор с играчицом односно играчем, има право да
од играчице односно играча захтева да испуни уговорно договорене материјалнофинансијске обавезе према клубу у вези са враћањем опреме и новчаних средстава,
уложених у његове припреме, ако клуб и играчица односно играч споразумно
раскину уговор.
У случају недоумице или спора, клуб или играчица односно играч могу писмено
захтевати да о спорном питању испуњења уговорно договорених обавеза клуба или
играчице односно играча одлуку донесе Арбитража при Олимпијском комитету
Србије, на захтев једне од уговорних страна или новог клуба, донети привремено
решење о дозволи играчици или играчу да склопи уговор с новим клубом, без
обзира на спорну материјално-финансијску обавезу играчице односно играча или
клуба.

IV

ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ,
НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈА
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Члан 24.
Играчица односно играч има право да наступа на такмичењима које организује ГАС у
својству такмичарке односно такмичара за клуб у којем има важеће прво чланство,
ако је одлуком надлежног органа ГАС, у складу с одредбама овог правилника,
регистрован/а као такмичарка односно такмичар.
Играчица односно играч и клуб имају право да било када у току такмичарске сезоне
промене пријаву за регистрацију такмичарке и такмичара.
Члан 25.
Играчица односно играч, који није регистрован ни за један клуб у саставу ГАС или
иностранству, се региструје на основу пријаве клуба која, поред података из члана
12. овог правилника, треба да садржи и писмену изјаву играчице односно играча да
као такмичарка односно такмичар још није регистрован(а) ни за један клуб.
ПРЕЛАЗАК У ДРУГИ КЛУБ
Члан 26.
Играчица односно играч-аматер може у својству такмичарке односно такмичара
прећи у други клуб са исписницом из досадашњег клуба за време зимског рока за
прелазак – између 30. 11. и 15. 3.
Играчица односно играч може без исписнице преступити у други клуб само ако
надлежни орган ГАС (арбитража) одреди да се уговор раскида на штету клуба или да
клуб неосновано спречава издавање исписнице, иако је играчица односно играч у
целости испунила/испунио своје обавезе према клубу, односно ако донесе
привремено решење у складу са чланом 20. овог правилника. Стари клуб од
играчице односно играча – такмичара приликом преласка у други клуб, не може
захтевати никакву накнаду, осим потеницијалног повраћаја трошкова према
одредбама уговора.
Члан 27.
О регистрацији играчице односно играча у својству такмичарке односно такмичара
за нови клуб одлуку доноси комисија за регистрацију ГАС. Уз пријаву за
регистрацију за нови клуб треба приложити исписницу из старог клуба и уговор с
новим клубом, односно потврду да играчица односно играч нема закључен уговор ни
са једним клубом. Као доказ да играчица односно играч-такмичар нема важећи
закључени уговор са другим клубом узима се и споразум између играчице односно
играча о споразумном раскиду уговора, уговор који је правилно евидентиран код
ГАС-а и којим се доказује престанак његове важности због истека уговорно
одређеног периода, или одлуку арбитраже о превременом раскиду уговора на штету
клуба.
Члан 28.
Одлука о регистрацији играчице односно играча у својству такмичарке односно
такмичара ГАС се играчици односно играчу и клубу (ако се ради о првој
регистрацији), односно обема клубовима (ако се ради о преласку), доставља у року
од седам дана након достављања
Генералном секретару ГАС или Одбору за
хендикеп.

Одбор за хендикеп ГАС-а:
• одлучује о регистрацији играчица односно играча (такмичарки односно
такмичара),
• води регистар,
• обавештава клубове о регистровању играчица односно играча у својству
такмичарки односно такмичара).
V.

ПРАВО НАСТУПАЊА
Члан 29.

Играчица односно играч има право наступања у својству такмичарке односно
такмичара за клуб следећи дан након издавања одлуке о регистрацији.
Ако до 31. 1. текуће године није уложена потпуна пријава за регистрацију, играчица
односно играч стиче право наступања тек након истека 60 дана од улагања потпуне
пријаве, уз услов да Одбор за хендикеп донесе позитивну одлуку о регистрацији.
Поступак за издавање одлуке о регистрације је брз.
Пријава за регистрацију је потпуна кад су приложене све исправе одређене овим
правилником.
Одредба из другог става овог члана не важи ако се ради о првој регистрацији
играчице односно играча.
Исписница из досадашњег клуба не може бити основ за регистрацију ако је играчица
односно играч, након издавања исписнице, наступио на такмичењу које организује
ГАС за клуб који му је издао исписницу.
Члан 30.
Играчица односно играч клуба који престане да постоји се може регистровати у
својству такмичарке односно такмичара за други клуб и стећи право наступања на
исти начин као код прве регистрације за клуб.
За престанак постојања клуба се узима и случај кад клуб за поједину сезону не
пријави екипу за такмичење које организује ГАС или кад се удруже два клуба.
VI

ПОЗАЈМЉИВАЊЕ ИГРАЧИЦЕ ОДНОСНО ИГРАЧА
Члан 31.

Играчица односно играч може у својству такмичарке односно такмичара бити
регистрован и наступати само за један клуб.
Члан 32.
За време рока за прелазак, клуб се може с другим клубом договорити да играчица
односно играч, који је регистрован(а) у својству такмичарке односно такмичара за
први клуб, може наступати за други клуб (позајмљивање). Услов за такав договор је
писмена сагласност играчице односно играча.
У таквом случају оба клуба закључују с играчицом односно играчем уговор, којим су
одређени:

•
•
•

период у којем играчица односно играч може наступати у својству такмичарке
односно такмичара за други клуб,
тај период не може бити дужи од периода који је уговором између играчице
односно играча и првог клуба одређен као уговорни рок,
међусобна права и обавезе уговорних страна.

Пријави за регистрацију за нови клуб треба, поред исправа из чланова 23. и 24.
овог правилника, приложити и уговор из претходног става.
Након истека периода позајмљивања, играчица односно играч се аутоматски
региструју за претходни клуб с неодложним правом наступања, за шта није
потребна посебна одлука Одбора за хендикеп.
Други клуб не може с трећим клубом закључити уговор о позајмљивању играчице
односно играча у својству такмичарке односно такмичара.
VI

ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК
Члан 33.

На одлуку Одбора за хендикеп, клуб или играчица односно играч може уложити
жалбу у року од 8 дана након пријема одлуке комисије.
Жалба на одлуку Одбора за хендикеп не одлаже право наступања играчице односно
играча.
О жалби одлучује жалбена комисија ГАС, а одлуку о жалби мора донети најкасније у
року од 15 дана након пријема жалбе. У жалбеном поступку се плаћа накнада за
подношење жалбе, чију висину одређује скупштина ГАС. Накнада се мора уплатити
пре одлучивања о жалби, у супротном се жалба одбија.
VIII

ТРОШКОВИ ПОСТУПКА РЕГИСТРАЦИЈЕ
Члан 34.

ГАС има право на наплату накнаде за вођење поступка регистрације и вођење
регистра такмичарки и такмичара који се такмиче на такмичењима у организацији
ГАС. Висину накнаде одређује скупштина ГАС.
Члан 35.
Генерални секретар ГАС прописује:
• обрасце захтева и прилоге потребне за регистрацију такмичарки
такмичара,
• образац исписнице из клуба,
• садржину регистра такмичарки и такмичара и начин његовог вођења.
IX

и

РЕАМАТЕРИЗАЦИЈА
Члан 36.

Играчица односно играч, који има статус неаматера односно професионалног играча
односно играчице голфа и жели да стекне статус аматера, такав статус мора стећи
према прописаном поступку и условима који су одређени овим правилником и
правилима међународних организација из области голфа у које је учлањен ГАС.
Члан 37.

Професионална играчица односно играч се сматра аматером ако више не поседује
лиценцу СПГУ Удружења професионалних играча голфа односно након губитка
статуса професионалног спортисте у складу с важећим законским прописима. О
захтеву за реаматеризацију одлуку доноси Одбор за хендикеп на основу захтева
професионалне играчице односно играча.
Уз захтев треба приложити потврду Удружења професионалних играча голфа о
престанку чланства односно укидању лиценце професионалног играча голфа или
потврду надлежног државног органа о испису из регистра професионалних
спортиста.
Играчица односно играч може наступати у својству такмичарке односно такмичарааматера на такмичењима које организује ГАС након уписа у регистар у складу с
одредбама овог правилника.
X.

МЕЂУНАРОДНИ ПРЕЛАСЦИ
Члан 38.

Играчица односно играч који је регистрован за клуб у саставу ГАС у својству
такмичарке односно такмичара се може регистровати у својсвту такмичарке односно
такмичара за инострани клуб ако стекне међународни сертификат ГАС.
Играчица односно играч има право наступања у својству такмичарке односно
такмичара за инострани клуб, без обзира на то што истовремено наступа за клуб
који је члан ГАС (дупла регистрација), ако су испуњени следећи услови:
1. ако стекне међународни сертификат ГАС,
2. ако поседује потврду домаћег клуба, за који је регистрован(а) у својству
такмичарке односно такмичара, о измиреним обавезама према клубу.
Одбор за хендикеп може одбити захтев играчице односно играча за издавање
међународног сертификата ако играчица односно играч не испуни све обавезе
према домаћем клубу или ако постоји спор између играчице односно играча и
домаћег клуба, као и у случајевима кад је против играчице односно играча у току
дисциплински поступак пред дисциплинском комисијом ГАС или му је била изречена
правоснажна казна забране наступања или искључена као чланици односно члану.
Члан 39.
Право на подношење захтева за издавање међународног сертификата има и
инострани национални голф савез или федерација оног клуба у који прелази
играчица односно играч у својству такмичарке односно такмичара.
Члан 40.
Међународни сертификат се издаје у три примерка, од којих по један прима
играчица односно играч – подносилац захтева, инострани национални савез или
асоцијација и домаћи клуб.
Сертификат прописује секретар ГАС или друго лице које одреди Скупштина ГАС.
Сертификат се издаје на српском и страном језику, у складу са захтевом
подносиоца, при чему је подносилац дужан да о свом трошку обезбеди оверен
превод текста сертификата.

Сертификат се издаје на обрасцу и са садржином које одређује секретар ГАС и,
поред података из регистра такмичарки и такмичара ГАС, садржи и податке о
домаћем клубу за који је регистрован подносилац захтева.
О издатим међународним сертификатима се води засебна евиденција у регистру
такмичарки и такмичара ГАС.
Сертификат мора садржати и изјаву да је лице, на чије име гласи сертификат, од
датума који је наведен у сертификату разрешено свих обавеза према домаћем клубу
и ГАС.
Сертификат не сме да садржи услове.
Члан 41.
Ако играчица односно играч у својству такмичарке односно такмичара има уговоре
или обавезе у вези са наступањем за селекције или репрезентације ГАС, уз
сертификат се мора приложити и уговор којим су уређени права и обавезе између
ГАС и играчице односно играча.
Члан 42.
Играчица односно играч који је регистрован(а) за клуб другог националног савеза
или федерације се не може регистровати за домаћи клуб ако ГАС не располаже са
сертификатом оног националног савеза из којег долази играчица односно играч.
Међународни сертификат се не захтева за играчице односно играче које/који су
млађе односно млађи од 14 година.
XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.

Овај правилник ступа на снагу даном његовог објављивања на интернет страници
ГАС.
Члан 44.
Клубови су дужни да пријаве регистрацију такмичарки и такмичара за текућу сезону
најкасније до 15.априла текуће сезоне.
Секретар ГАС је дужан да одреди обрасце за примену одредби о регистрацији
такмичарки и такмичара најкасније до 15. марта текуће сезоне.
Члан 45.
Одредбе овог правилника које се односе на уговоре за играчице односно играче
почињу да се примењују са наступајућом сезоном.
У текућој такмичарској сезони немају право наступања такмичарке, такмичари и
екипе клубова чија регистрација у складу с одредбама овог правилника није
правилно извршена најкасније до 31. јануара текуће сезоне.
Одредбе о међународним сертификатима овог правилника почињу да се примењују
са 1. јануаром 2021.

Председник Скупштине ГАС
Драган Шолак

