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Prilog 1 Registracijskog pravilnika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

U Zagrebu 30. studenog 2014. godine. 
 
 

 



 

Svaki SPK sa statusom članice HSPS-a obvezan je najkasnije 15 (petnaest) dana po završetku 

natjecanja koje je organizirao uplatiti na žiro račun HSPS-a propisanu Kotizaciju HSPS-a 

pomnoženu s množiteljem kotizacije prema dolje navedenom: 

 

 
HSPS BODOVNI SPKRTSKI PLESNI TURNIRI 

 

 

1.  Termin odobren s danom stupanja na snagu Kalendara natjecanja 

 

 Množitelj 

 

 Natjecanje održano prema Kalendaru natjecanja 0,35 

 Natjecanje održano u izmijenjenom terminu 0,50 

 Natjecanje nije održano prema Kalendaru natjecanja 3,00 

 Natjecanje nije održano u izmijenjenom terminu 3,00 

 Natjecanje nije održano zbog izostanka potvrde o nazočnosti liječnika ili 

zbog nenazočnosti liječnika ustanovljenu na temelju izvješća povjerenika 

natjecanja 

5,00 

 

 

2.  Termin odobren tijekom sezone 

 

 Natjecanje održano prema dopunjenom Kalendaru natjecanja 0,35 

 Natjecanje održano u izmijenjenom terminu 1,00 

 Natjecanje nije održano prema dopunjenom Kalendaru natjecanja 3,00 

 Natjecanje nije održano u izmijenjenom terminu 3,00 

 Natjecanje nije održano zbog izostanka potvrde o nazočnosti liječnika ili 

zbog nenazočnosti liječnika ustanovljenu na temelju izvješća povjerenika 

natjecanja 

5,00 

 

 

3. Ostali slučajevi 

 

 Natjecanje održano u organizaciji jedne SPK na posebni zahtjev 

Upravnog odbora HSPS umjesto druge SPK koja je organizaciju 

natjecanja otkazala 

0,00 

 SPK nije prijavila niti organizirala obvezni HSPS Bodovni SPKrtski plesni 

turnir u dvije kalendarske godine 
3,00 

 Suđenje manje od 5 (pet) sudaca 3,00 

 

 

 



 

 

 

OSTALA NATJECANJA  

 

 

 

1.  Termin odobren s danom stupanja na snagu Kalendara natjecanja 

 

 Množitelj 

 

 Natjecanje održano prema Kalendaru natjecanja 1,00 

 Natjecanje održano u izmijenjenom terminu 1,50 

 Natjecanje nije održano prema Kalendaru natjecanja 3,00 

 Natjecanje nije održano u izmijenjenom terminu 3,00 

 Natjecanje nije održano zbog izostanka potvrde o nazočnosti liječnika ili 

zbog nenazočnosti liječnika ustanovljenu na temelju izvješća Povjerenika 

natjecanja 

5,00 

 Otkazana organizacija HSPS PRH do roka slanja raspisa za natjecanje 

sukladno članku 20. Natjecateljskog pravilnika HSPS-a 
3,00 

 Otkazana organizacija HSPS PRH nakon roka slanja raspisa za natjecanje 

sukladno članku 20. Natjecateljskog pravilnika HSPS-a 
6,00 

 

 

2.  Termin odobren tijekom sezone 

 

 Natjecanje održano prema dopunjenom Kalendaru natjecanja 1,50 

 Natjecanje održano u izmijenjenom terminu 2,00 

 Natjecanje nije održano prema dopunjenom Kalendaru natjecanja 3,00 

 Natjecanje nije održano u izmijenjenom terminu 3,00 

 Natjecanje nije održano zbog izostanka potvrde o nazočnosti liječnika ili 

zbog nenazočnosti liječnika ustanovljenu na temelju izvješća Povjerenika 

natjecanja 

5,00 

 Otkazana organizacija HSPS PRH do roka slanja raspisa za natjecanje 

sukladno članku 20. Natjecateljskog pravilnika HSPS-a 
3,00 

 Otkazana organizacija HSPS PRH nakon roka slanja raspisa za natjecanje 

sukladno članku 20. Natjecateljskog pravilnika HSPS-a 
6,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Ostali slučajevi 

 

 Natjecanje održano u organizaciji jedne SPK na posebni zahtjev 

Upravnog odbora HSPS umjesto druge SPK koja je organizaciju 

natjecanja otkazala 

1,00 

 Suđenje manjeg broja sudaca od obveznog na HSPS pozivnim i 

otvorenim sportskim plesnim turnirima 
3,00 

 Suđenje manjeg broja sudaca od obveznog na HSPS Prvenstvima 

Republike Hrvatske i natjecanjima međunarodnog ranga 
5,00 

 

 

____________________ 

 

Predsjednik HSPS-a 

Božidar Čavala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema odluci Skupštine HSPS-a od 10. siječnja 2010. faktor kotizacije 1,00 iznosi 

1500,00kn. 

 

Primjeri izračuna iznosa kotizacije uz vrijednost faktora kotizacije 1,00 od 1500,00 kn: 

 

 

 

HSPS BODOVNI SPKRTSKI PLESNI TURNIRI  

 

 

1.  Termin odobren s danom stupanja na snagu Kalendara natjecanja 

 

Množitelj Kotizacija (kn) 

 

 Natjecanje održano prema Kalendaru natjecanja 0,35 525 kn 

 Natjecanje održano u izmijenjenom terminu 0,50 750 kn 

 Natjecanje nije održano prema Kalendaru natjecanja 3,00 4500 kn 

 Natjecanje nije održano u izmijenjenom terminu 3,00 4500 kn 

 Natjecanje nije održano zbog izostanka potvrde o 

nazočnosti liječnika ili zbog nenazočnosti liječnika 

ustanovljenu na temelju izvješća Povjerenika 

natjecanja 

5,00 7500  kn 

 

 

 

 



 

2.  Termin odobren tijekom sezone 

 

 Natjecanje održano prema dopunjenom Kalendaru 

natjecanja 
0,35 525 kn 

 Natjecanje održano u izmijenjenom terminu 1,00 1500 kn 

 Natjecanje nije održano prema dopunjenom 

Kalendaru natjecanja 
3,00 4500 kn 

 Natjecanje nije održano u izmijenjenom terminu 3,00 4500 kn  

 Natjecanje nije održano zbog izostanka potvrde o 

nazočnosti liječnika ili zbog nenazočnosti liječnika 

ustanovljenu na temelju izvješća povjerenika natjecanja 
5,00 7500 kn 

 

 

3.  Ostali slučajevi 

 

 Natjecanje održano u organizaciji jedne SPK na 

posebni zahtjev Upravnog odbora HSPS umjesto 

druge SPK koja je organizaciju natjecanja otkazala 

0,00 0 kn 

 SPK nije prijavila niti organizirala obvezni HSPS 

Bodovni sportski plesni turnir u dvije kalendarske 

godine 

3,00 4500 kn 

 Suđenje manje od 5 (pet) sudaca 3,00 4500 kn 

 

OSTALA NATJECANJA  

 

 

1. Termin odobren s danom stupanja na snagu Kalendara natjecanja      

 

Množitelj Kotizacija (kn) 

 

 Natjecanje održano prema Kalendaru natjecanja 1,00 1500 kn 

 Natjecanje održano u izmijenjenom terminu 1,50 2250 kn 

 Natjecanje nije održano prema Kalendaru natjecanja 3,00 4500 kn 

 Natjecanje nije održano u izmijenjenom terminu 3,00 4500 kn 

 Natjecanje nije održano zbog izostanka potvrde o 

nazočnosti liječnika ili zbog nenazočnosti liječnika 

ustanovljenu na temelju izvješća Povjerenika 

natjecanja 

5,00 7500 kn 

 Otkazana organizacija HSPS PRH do roka slanja 

raspisa za natjecanje sukladno članku 20. 

Natjecateljskog pravilnika HSPS-a 

3,00 4500 kn 



 

 Otkazana organizacija HSPS PRH nakon roka slanja 

raspisa za natjecanje sukladno članku 20. 

Natjecateljskog pravilnika HSPS-a 

6,00 9000 kn 

2. Termin odobren tijekom sezone 

 

 Natjecanje održano prema dopunjenom Kalendaru 

natjecanja 
1,50 2250 kn 

 Natjecanje održano u izmijenjenom terminu 2,00 3000 kn 

 Natjecanje nije održano prema dopunjenom 

Kalendaru natjecanja 
3,00 4500 kn 

 Natjecanje nije održano u izmijenjenom terminu 3,00 4500 kn 

 Natjecanje nije održano zbog izostanka potvrde o 

nazočnosti liječnika ili zbog nenazočnosti liječnika 

ustanovljenu na temelju izvješća Povjerenika 

natjecanja 

5,00 7500 kn 

 Otkazana organizacija HSPS PRH do roka slanja 

raspisa za natjecanje sukladno članku 20. 

Natjecateljskog pravilnika HSPS-a 

3,00 4500 kn 

 Otkazana organizacija HSPS PRH nakon roka slanja 

raspisa za natjecanje sukladno članku 20. 

Natjecateljskog pravilnika HSPS-a 

6,00 9000 kn 

 

 

3. Ostali slučajevi 

 

 Natjecanje održano u organizaciji jedne SPK na 

posebni zahtjev Upravnog odbora HSPS umjesto 

druge SPK koja je organizaciju natjecanja otkazala 

1,00 1500 kn 

 Suđenje manjeg broja sudaca od obveznog na HSPS 

pozivnim i otvorenim Sportskim plesnim turnirima 
3,00 4500 kn 

 Suđenje manjeg broja sudaca od obveznog na HSPS 

Prvenstvima Republike Hrvatske i natjecanjima 

međunarodnog ranga 

5,00 7500 kn 

 


