РАЧУН БР.: 160 – 317831 – 93
ПИБ 105853130
Моб. 064/8816066 Горан Беговић

Николе Тесле 14
37000 КРУШЕВАЦ

И З В О Д:
На основу члана 48 тачка 3. Статута Атлетског савеза Србије, Управни одбор
Атлетског савеза Србије, на седници одржаној 16.децембра 2009 године, донео је
П Р А В И Л Н И К
О РЕГИСТРАЦИЈИ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЈИ АТЛЕТИЧАРА

Прва регистрација
Члан 5.
Приликом прве регистрације атлетичара, атлетски клуб је обавезан да
поднесе следећу документацију:
• захтев атлетичара за пријем у чланство - приступницу;
• извод из матичне књиге рођених (оргинал, оверена копија или препис);
• две фотографије 30 x 20 мм, не старије од 6 месеци;
• потврду матичног клуба или лична изјава атлетичара под пуном материјалном и
личном одговорношћу, о последњем наступу, за атлетичаре који нису
учествовали на атлетским такмичењима најмање 730 дана (две године). 2 (две)
такмичаске сезоне.
Захтев за регистрацију атлетичара подноси матични клуб, искључиво и само
поштом - препорученом пошиљком или лично на оверу и потпис овлашћеног лица
атлетског савеза републике или покрајине.
Као датум подношења захтева рачуна се датум поштанског жига на потврди
о предаји препоручене пошиљке или датум овере приликом предаје овлашћеном
лицу надлежног органа за регистрацију атлетског савеза републике и покрајине.

НАПОМЕНА: У прилогу се налази приступница коју је потребно попунити, оверити и
са осталом документацијом послати на адресу:

Горан Беговић
Аце Алексића 8/2
37000 Крушевац

Место за
фотографију
3х3,5 цм
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За упис у Атлетски клуб:

из:

Желим да постанем Ваш члан у својству:
До сада сам био члан:

МОЈИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ СУ:
Презиме и име:
Име једног родитеља:
Дан месец и година рођења:
Општина:
Занимање:
Матични број:
Адреса:

место:
република:

телефон:

Добио-ла сам исписницу, а захтев сам поднео-ла дана:
О чему прилажем потврду.
Место:

датум:
Потпис

ЗА ЛИЦА МЛАЂА ОД 16 ГОДИНА
Сагласан сам да се моје дете:
Упише у Атлетски клуб:
Место:

из:
датум:
Потпис
једног родитеља

УВЕДЕН У КЊИГУ О РЕГИСТРАЦИЈИ АТЛЕТИЧАРА И АТЛЕТСКИХ
РАДНИКА
Атлетски клуб:
Под бро јем:

из:

ТАЧНОСТ ГОРЊИХ НАВОДА ТВРДЕ:
Секретар клуба

Место:

М.П.

Председник клуба

датум:

године.

ОВЕРАВА ОРГАН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Регистрован за АК:
Под бројем:
Дана:
У категорији:
Са правом наступа на такмичењима:

из:

М.П.
ОРГАН ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
____________________

