
 

• svim klubovima svim klubovima svim klubovima svim klubovima članicama članicama članicama članicama Hrvatskog skijaškog savezaHrvatskog skijaškog savezaHrvatskog skijaškog savezaHrvatskog skijaškog saveza    
 
       Zagreb, 23.10.2015. 
 
PREDMET:PREDMET:PREDMET:PREDMET:  REGISTRACIJAREGISTRACIJAREGISTRACIJAREGISTRACIJA    NATJECATELJA ZA SEZONU NATJECATELJA ZA SEZONU NATJECATELJA ZA SEZONU NATJECATELJA ZA SEZONU 2015/20162015/20162015/20162015/2016    
 
 
Poštovani,Poštovani,Poštovani,Poštovani,    
 
molimo Vas da registrirate natjecatelje za sezonu 2015/2016 prema sljedećim 
uputama: 
 
1.1.1.1. OnOnOnOn----line registracijline registracijline registracijline registracijaaaa    natjecatelja (natjecatelja (natjecatelja (natjecatelja (već već već već registrirani i novi natjecatelji)registrirani i novi natjecatelji)registrirani i novi natjecatelji)registrirani i novi natjecatelji)    
    

OnOnOnOn----line line line line prijava za prijava za prijava za prijava za registracijregistracijregistracijregistracijuuuu    natjecatelja za natjecatelja za natjecatelja za natjecatelja za sezonu 20sezonu 20sezonu 20sezonu 2011115555/20/20/20/2011116666    vrši sevrši sevrši sevrši se    
na web stranici na web stranici na web stranici na web stranici www.croski.hrwww.croski.hrwww.croski.hrwww.croski.hr u razdobljuu razdobljuu razdobljuu razdoblju    od 0od 0od 0od 01111.1.1.1.11111....    do do do do 15151515....11111111.20.20.20.2011115555. . . . 
godine.godine.godine.godine.    
    
Svaki klub obvezan je prijavu za registracijuprijavu za registracijuprijavu za registracijuprijavu za registraciju za sezonu 2015/2016 
izvršiti za sve natjecatelje za koje za sve natjecatelje za koje za sve natjecatelje za koje za sve natjecatelje za koje se se se se planira nastup u sezoni planira nastup u sezoni planira nastup u sezoni planira nastup u sezoni 2012012012015555/201/201/201/2016666 
(već(već(već(već registrirani i novi natjecatelji)registrirani i novi natjecatelji)registrirani i novi natjecatelji)registrirani i novi natjecatelji)    kao kao kao kao i i i i za sve natjecatelje koji će za sve natjecatelje koji će za sve natjecatelje koji će za sve natjecatelje koji će 
nastupnastupnastupnastupaaaati na FIti na FIti na FIti na FISSSS    natjecanjimanatjecanjimanatjecanjimanatjecanjima....    
 
U prilogu ovog dopisa nalaze se upute za onupute za onupute za onupute za on----line line line line prijavu prijavu prijavu prijavu registracijregistracijregistracijregistracijeeee    
natjecateljanatjecateljanatjecateljanatjecatelja....    

    
2.2.2.2. Slike Slike Slike Slike (fotografije) (fotografije) (fotografije) (fotografije) natjecateljanatjecateljanatjecateljanatjecatelja    

    
Za sve natjecateljesve natjecateljesve natjecateljesve natjecatelje,,,, za koje se traži registracija, potrebno je u on-line 
obrazac za registraciju ubaciti sliku natjecatelja za svakog natjecatelja sliku natjecatelja za svakog natjecatelja sliku natjecatelja za svakog natjecatelja sliku natjecatelja za svakog natjecatelja 
posebno posebno posebno posebno ((((slikaslikaslikaslika    kao za putovnicu ili osobnu iskaznicu)kao za putovnicu ili osobnu iskaznicu)kao za putovnicu ili osobnu iskaznicu)kao za putovnicu ili osobnu iskaznicu) u digitalnom u digitalnom u digitalnom u digitalnom 
formatu formatu formatu formatu ne većem od ne većem od ne većem od ne većem od 200200200200    KB KB KB KB ((((format format format format .jpg.jpg.jpg.jpg    ili .gifili .gifili .gifili .gif)))) s s s s imenom natjecatelja imenom natjecatelja imenom natjecatelja imenom natjecatelja 
velikim slovima i počevši s prezimenom velikim slovima i počevši s prezimenom velikim slovima i počevši s prezimenom velikim slovima i počevši s prezimenom (pri tome ne koristiti hrvatske (pri tome ne koristiti hrvatske (pri tome ne koristiti hrvatske (pri tome ne koristiti hrvatske 
znakove č, ć, đ, š, ž znakove č, ć, đ, š, ž znakove č, ć, đ, š, ž znakove č, ć, đ, š, ž ----    npr. KOSTELInpr. KOSTELInpr. KOSTELInpr. KOSTELICCCC    IVICAIVICAIVICAIVICA).).).).     

    
3.3.3.3. Deklaracije Deklaracije Deklaracije Deklaracije natjecateljanatjecateljanatjecateljanatjecatelja    

    
Za sve nove sve nove sve nove sve nove i za sve ove godine punoljetne natjecateljei za sve ove godine punoljetne natjecateljei za sve ove godine punoljetne natjecateljei za sve ove godine punoljetne natjecatelje za koje se traži 
registracija potrebno je dostaviti ispunjen i potpisan obrazac ispunjen i potpisan obrazac ispunjen i potpisan obrazac ispunjen i potpisan obrazac 
deklaracije natjecatelja, a za malodeklaracije natjecatelja, a za malodeklaracije natjecatelja, a za malodeklaracije natjecatelja, a za maloljetneljetneljetneljetne    natjecatelje i potpisan od natjecatelje i potpisan od natjecatelje i potpisan od natjecatelje i potpisan od 
strane roditelja/staratelja.strane roditelja/staratelja.strane roditelja/staratelja.strane roditelja/staratelja.    
Obrazac deklaracije natjecatelja nalazi se na web stranici 
www.croski.hr kao i u prilogu ovog dopisa. 
Sve ispunjene i potpisane deklaracije natjecatelja predaje osobno ili 
dostavlja poštom u Hrvatski skijaški savez odgovorna osoba kluba. 

 
4.4.4.4. Liječničke potvrde:Liječničke potvrde:Liječničke potvrde:Liječničke potvrde:    

    
Za sve natjecatelje (sve natjecatelje (sve natjecatelje (sve natjecatelje (za za za za nove i nove i nove i nove i već već već već registrirane natjecatelje)registrirane natjecatelje)registrirane natjecatelje)registrirane natjecatelje) za koje se vrši 
prijava registracije, uključujući i masters natjecateljeuključujući i masters natjecateljeuključujući i masters natjecateljeuključujući i masters natjecatelje potrebno je 
dostaviti pojedinačnupojedinačnupojedinačnupojedinačnu,,,,    od strane liječnika ovjerenu od strane liječnika ovjerenu od strane liječnika ovjerenu od strane liječnika ovjerenu potvrdu o potvrdu o potvrdu o potvrdu o 
obavljenom liječničkom pregleduobavljenom liječničkom pregleduobavljenom liječničkom pregleduobavljenom liječničkom pregledu    i zdravstvenoj sposobnosti za odlazak i zdravstvenoj sposobnosti za odlazak i zdravstvenoj sposobnosti za odlazak i zdravstvenoj sposobnosti za odlazak 
na treninge i natjecanjana treninge i natjecanjana treninge i natjecanjana treninge i natjecanja    (ne stariju od šest mjeseci). 
Sve ispunjene i potpisane liječničke potvrde predaje osobno ili dostavlja 
poštom u Hrvatski skijaški savez odgovorna osoba kluba. 
 



 

 
5.5.5.5. OIB:OIB:OIB:OIB:    

    
Za sve natjecatelje (za nove i već registrirane natjecatelje)sve natjecatelje (za nove i već registrirane natjecatelje)sve natjecatelje (za nove i već registrirane natjecatelje)sve natjecatelje (za nove i već registrirane natjecatelje) za koje se vrši 
prijava registracije potrebno je u on-line obrazac unijeti osobni unijeti osobni unijeti osobni unijeti osobni 
identifikacijski broj (OIB)identifikacijski broj (OIB)identifikacijski broj (OIB)identifikacijski broj (OIB).... Bez unosa OIB-a neće biti moguća prijava 
registracije natjecatelja.  

 
6.6.6.6. Rokovi i Rokovi i Rokovi i Rokovi i cijena registracijecijena registracijecijena registracijecijena registracije::::    

 
Registracija po natjecatelju za sezonu 2015/2016 za sve natjecatelje 
registriraregistriraregistriraregistrirane do i uključujući ne do i uključujući ne do i uključujući ne do i uključujući 15151515.1.1.1.11111.201.201.201.2015555. iznosi 50 kn.. iznosi 50 kn.. iznosi 50 kn.. iznosi 50 kn.    
    
Uredno predana Uredno predana Uredno predana Uredno predana prijava za prijava za prijava za prijava za registracijregistracijregistracijregistracijuuuu    smatra se ona koja sadrži sve smatra se ona koja sadrži sve smatra se ona koja sadrži sve smatra se ona koja sadrži sve 
tražene podatke odnosno gortražene podatke odnosno gortražene podatke odnosno gortražene podatke odnosno gore navedene dokumente predane do e navedene dokumente predane do e navedene dokumente predane do e navedene dokumente predane do 
navedenog rokanavedenog rokanavedenog rokanavedenog roka    ((((15151515.1.1.1.11111.20.20.20.2011115555. do 24 . do 24 . do 24 . do 24 satasatasatasata)))).... 

 

Za natjecateljeZa natjecateljeZa natjecateljeZa natjecatelje    za koje se za koje se za koje se za koje se do do do do 11115555.1.1.1.11111.20.20.20.2011115555. do 24 . do 24 . do 24 . do 24 satasatasatasata    ne dostavi svne dostavi svne dostavi svne dostavi svaaaa    
tražena dokumentacijatražena dokumentacijatražena dokumentacijatražena dokumentacija,,,,    pppprijava za registraciju neće biti prihvaćena.rijava za registraciju neće biti prihvaćena.rijava za registraciju neće biti prihvaćena.rijava za registraciju neće biti prihvaćena.    

 

Registracija po natjecatelju za sve natjecatelje registrirane u drugom registrirane u drugom registrirane u drugom registrirane u drugom 
registracijskom roku u mjesecu siječregistracijskom roku u mjesecu siječregistracijskom roku u mjesecu siječregistracijskom roku u mjesecu siječnjunjunjunju    iznosi 250 kn.iznosi 250 kn.iznosi 250 kn.iznosi 250 kn.    

 
Službena osoba kluba koja Službena osoba kluba koja Službena osoba kluba koja Službena osoba kluba koja ispunjavaispunjavaispunjavaispunjava    prijavu za prijavu za prijavu za prijavu za registracijregistracijregistracijregistracijuuuu    i predajei predajei predajei predaje,,,,    
odnosno dostavljaodnosno dostavljaodnosno dostavljaodnosno dostavlja    dokumentacijudokumentacijudokumentacijudokumentaciju,,,,    ujedno je odgovorna i jamči za ujedno je odgovorna i jamči za ujedno je odgovorna i jamči za ujedno je odgovorna i jamči za 
istinitost i točnost svih podataka na istinitost i točnost svih podataka na istinitost i točnost svih podataka na istinitost i točnost svih podataka na registracijamaregistracijamaregistracijamaregistracijama, slikama, , slikama, , slikama, , slikama, 
deklaracijama natjecatelja i liječničkim potvrdama.deklaracijama natjecatelja i liječničkim potvrdama.deklaracijama natjecatelja i liječničkim potvrdama.deklaracijama natjecatelja i liječničkim potvrdama.    

    
Osim on-line ispunjene prijave za registraciju natjecatelja, službena 
osoba kluba treba uredu Hrvatskog skijaškog saveza zajedno sa ostalim 
traženim dokumentima dostaviti i ispridostaviti i ispridostaviti i ispridostaviti i isprint konačne onnt konačne onnt konačne onnt konačne on----line line line line prijave prijave prijave prijave 
registracijregistracijregistracijregistracijeeee    natjecatelja svog kluba.natjecatelja svog kluba.natjecatelja svog kluba.natjecatelja svog kluba.    

 
 
Ukoliko nemate ili ste zaboravili korisničko ime i / ili lozinku za on-line prijavu 
registracije natjecatelja, molimo Vas da kontaktirate gospođu Elizabetu 
Dravinec na e-mail dravinec@croski.hr ili mobitel 091-3093 038. 
 
Želimo Vam uspješnu i zdravu sezonu 2015/2016. 
Sa štovanjem, 
 
 
HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ 
 
 
 
Damir Raos, prof. 
glavni tajnik 
 


