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Управни одбор Гимнастичког савеза Војводине на седници одржаној
08.03.2018. године у складу са чланом 49. Статута Гимнастичког савеза Војводине
донео је

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНСТВУ
ГИМНАСТИЧКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о чланству (у даљем тексту: Правилник) утврђује начин, све
услове и друга питања везана за чланство клубова и такмичара/ки у Гимнастичком
савезу Војводине (у даљем тексту: Савезу).
Члан 2.
Управни одбор одлуком потврђује чланство клубова на нивоу свих
гимнастичких спортова. Сви учлањени чланови Савеза уписују се у одговарајући
регистар Савеза најкасније 8 (осам) дана од дана доношења Одлуке УО ГСВ о
учлањеним члановима Савеза.

2. ЧЛАНСТВО КЛУБОВА У САВЕЗУ
Члан 3.
Клубови, учлањени са једним или више гимнастичких спортова, могу
постати чланови Савеза само у складу са одговарајућим одредбама Статута Савеза.
Само клубови који су чланови Савеза, имају право наступа у систему
такмичења ГСВ.
Члан 4.
Одлуку о пријему клубова у чланство Савеза, као и о престанку својства
члана Савеза, доноси Управни Одбор Савеза, а потврђује Скупштина Савеза.
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Члан 5.
За пријем у чланство клуба у Савезу, доставља се следећа документација:
захтев (молба) за пријем у чланство;
попуњен формулар приступнице, са изјавом да се у целини прихвата Статут
и друга општа акта Савеза (издаје се у Савезу);
Статут клуба, усаглашен са Статутом Савеза и Законом о спорту Републике
Србије;
решење о регистрацији спортске организације, клуба у АПР-у.

Након одлуке Скупштине Савеза о пријему клуба, у року од 15 дана клубу
се доставља писмена одлука о пријему, након чега је клуб у обавези да плати
годишњу чланарину Савеза.
Члан 6.
Након пријема у чланство, клуб се уписује у Регистар клубова чланова
Савеза и стиче права и обавезе дефинисане Статутом и осталим општим актима
Савеза.
Члан 7.
Управни одбор може донети одлуку о привременом пријему у чланство
Савеза. Клубу који не испуњава услове из члана 5., даће се рок од три месеца да
испуни прописане услове. Клубу који ни у остављеном року не испуни прописане
услове престаје чланство у Савезу истеком последњег дана остављеног рока. За
време трајања привременог чланства, клуб нема право учешћа у раду органа
Савеза.
Члан 8.
Одлуком УО ГСВ о престанку својства члана Савеза, клуб се брише из
евиденције клубова Савеза и губи право учешћа на такмичењима која су у
организацији Савеза, а представницима тог клуба престаје мандат у свим органима
и радним телима Савеза.

3. ЧЛАНАРИНА ТАКМИЧАРА/КИ
Члан 9.
Такмичари клубова чланица Савеза обавезни су да уплате годишњу
чланарину Савеза и тиме стичу право учешћа у организованом систему такмичења
Савеза.
Члан 10.
Чланарина Савезу се уплаћује једном годишње и то до 1. марта текуће
године.
Члан 11.
Прва уплата чланарине
Клуб за сваког такмичара/ку за кога уплаћује чланарину по први пут, Савезу
подноси:
- попуњени такмичарски евиденциони лист, оверен и потписан од стране
одговорног лица клуба;
- 1 (једну) фотографију такмичара/ке не старије од 6 месеци;
- фотокопију извода из матичне књиге рођених;
- доказ клуба о уплаћеној чланарини;
- изјава једног родитеља (за малолетне такмичаре/ке) или пунолетног
такмичара/ке о сагласности са евиденцијом.

Члан 12.
По пријему документације за евиденцију такмичара/ке, канцеларија Савеза
проверава исправност документације и података за сваког такмичара/ку.
Евиденција се одобрава и оверава печатом Савеза и потписом одговорног лица
Савеза.
Савез уноси податке евидентираног такмичара/ки у Регистар, издаје
такмичарску књижицу и доставља је клубу, најкасније у року од 10 дана од дана
пријема документације за евиденцију.
Регистар се води у Савезу и за сваког евидентираног такмичара/ку садржи:
- име, име једног родитеља и презиме такмичара/ке, датум, место рођења,
ЈМБГ,
- датум издавања и број такмичарске легитимације, под којим се такмичар/ка
води у евиденцији евидентираних такмичара/ки;
- назив клуба за који је такмичар/ка евидентиран.
Члан 13.
На сваком такмичењу у организацији Савеза, сваки такмичар/ка мора
поседовати такмичарску књижицу.
Исправна такмичарска књижица служи за идентификацију такмичара/ке на
такмичењу и омогућава право наступа на такмичењима у систему Савеза.
Члан 14.
Такмичарска књижица садржи следеће податке:
- део са личним подацима такмичара/ке (име, презиме, датум и место рођења,
назив клуба, фотографију, број регистрације и датум прве регистрације)
- део за оверу продужења право наступа у систему такмичења
- део
за
оверу
лекарске
контроле
(уписује
се
одредница
„способан/неспособан“,
датум последњег прегледа, печат здравствене установе, потпис и печат
лекара).
Члан 15.
Прво евидентирање такмичара/ки врши се током целе године.
Уплаћена чланарина важи до 1. марта наредне календарске године.
Члан 16.
Сваком клубу члану Савеза, Савез доставља оверени списак свих такмичара
клуба са правом наступа у систему такмичења, који клубу служи као потврда и
доказ о правилној уплати чланарине такмичара за текућу такмичарску годину.
Клуб има право жалбе од 10 дана на достављени списак.

4. ПРЕЛАЗНИ РОК И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНУ КЛУБА
Члан 17.
Прелазак из једног у други клуб може да се врши у два прелазна рока који
трају од 1. фебруара до 1. марта и од 1. септембра до 1. октобра.
Члан 18.
Савез неће разматрати захтеве за промену клуба у случајевима када се ради
о такмичару/ки против ког је у току дисциплински поступак или против ког је на
снази дисциплинска мера.
Члан 19.
Такмичар/ка који годину дана не наступи на неком од такмичења у
организацији Савеза за клуб у којем остварује своје такмичарско право, може
постати члан новог клуба без процедуре промене клуба у прелазном року.
Члан 20.
Поступак промене клуба се мора започети у току прелазног рока и то тако
што такмичар/ка који жели да промени клуб, подноси клубу писмени захтев за
исписницом.
Датум подношења захтева се сматра датумом започињања поступка.
Захтев за исписницом се касније при преласку у нови клуб, доставља
Савезу.
Члан 21.
Клуб издаје исписницу у два истоветна примерка: један примерак доставља
такмичару/ки који је поднео захтев и други примерак доставља Савезу.
Савез ће прихватити само исписницу издату и потписану од стране
одговорног лица клуба.
Члан 22.
Уколико клуб у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, не одговори
на захтев такмичара/ке за издавање исписнице, сматраће се да је чланство
такмичара/ке у том клубу престало и да не постоје сметње да се такмичар/ка
учлани у други клуб.
Члан 23.
Такмичари/ке који мењају клуб, могу се учланити у нови клуб без
исписнице:
- ако Уговором нису везани за неки клуб
- ако је истекла важност Уговора који су имали са претходним клубом
- ако у претходној календарској години (или годину дана) нису наступали у
организованом систему такмичења Савеза за неки клуб.

Члан 24.
Уступање такмичара/ке
Такмичар може бити уступљен другом клубу на основу Споразума између
клубова чланова Савеза.
Споразум се закључује у Савезу у 6 (шест) истоветних примерака између
два клуба и такмичара/ке (за малолетна лица Споразум потписује један од
родитеља или старатеља) и уноси се у одговарајућу евиденцију Савеза.
Административне трошкове утврђује УО ГСВ и они иду на терет једног од
клубова потписника Споразума.
Члан 25.
Максималан број уступљених такмичара/ки једном клубу је четири, без
обзира на такмичарску категорију.
Најкраћи период уступања такмичара другом клубу је између два
регистрациона рока, а најдужи једна такмичарска сезона.
Члан 26.
Уступљени такмичар постаје привремени члан клуба коме је уступљен,
закључно са последњим даном рока који је наведен у Споразуму.
Клуб који је прихватио уступљене такмичаре нема право њиховог трансфера
трећем клубу.
Истеком рока о уступању, престаје привремено чланство у клубу коме је
такмичар уступљен и за тај клуб више нема право такмичарских наступа.
Члан 27.
Промена клуба без исписнице
За такво учлањење такмичара/ке нови клуб подноси Савезу:
- изјаву такмичара/ке (за малолетна лица изјаву подноси и један од родитеља
или старатеља) да између претходног клуба и такмичара не постоји
закључен Уговор, оверен од стране Савеза
- или доказ о истеку важности Уговора са претходним клубом;
- сагласност такмичара/ке да се учлањује у нови клуб;
- 1 (једну) фотографију не старије од 6 месеци;
- захтев новог клуба за продужење права учешћа у систему такмичења
такмичару/ки
- доказ новог клуба о уплаћеним средствима за чланарину.

Члан 28.
Промена клуба са исписницом
Савезу се подноси:
- писмени захтев такмичара/ке за исписницом
- исписница
- 1 (једну) фотографију не старије од 6 месеци;
- захтев новог клуба за продужење права учешћа у систему такмичења
такмичару/ки;
- доказ новог клуба о уплаћеним средствима за чланарину.
Члан 29.
По пријему документације за учлањење у нови клуб, Канцеларија Савеза
проверава исправност документације и одобрава печатом и потписом одговорног
лица Савеза.
Члан 30.
У случају евентуалног спора између клубова, по питању регуларности
чланства такмичара, УО ГСВ ће по хитном поступку, а најкасније у року од 15
(петнаест ) дана, испитати све чињенице и донети коначну одлуку.
Спорно чланство такмичара/ки мирује све до доношења коначне одлуке.

5. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Право тумачења одредаба овог Правилника има Управни Одбор ГСВ.
Члан 32.
Непоштовање и непридржавање одредаба овог Правилника од стране
клубова или појединаца, повлачи дисциплинску одговорност.

У Новом Саду, 08.03.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ГИМНАСТИЧКОГ САВЕЗА ВОЈВОДИНЕ
.

