ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ УТАКМИЦЕ И ЖАЛБЕ
НА ФИНАЛНИМ ТУРНИРИМА И ТАКМИЧЕЊИМА ТУРНИРСКОГ ТИПА
ЧЛАН 1.
Комесар такмичења региструје утакмице на крају сваког дана турнира, на основу извештаја
делегата, најкасније два сата по завршетку последње утакмице по распореду.
У случају да је на утакмицу поднета жалба, рок за регистрацију се одлаже до доношења
одлуке о жалби.
ЧЛАН 2.
Уколико екипа жели да уложи жалбу на утакмицу, капитен екипе одмах по завршетку
утакмице обавештава првог судију да његова екипа улаже жалбу на утакмицу и потписује
записник у рубрици са ознаком Потпис капитена у случају жалбе.
Да би жалба била пуноважна, службени представник клуба на утакмици (или капитен у
случају да екипа нема службеног представника) делегату утакмице у року од двадесет минута по
завршетку утакмице, подноси жалбу у писаној форми потписану од службеног представника
клуба на утакмици и депонује таксу за жалбу у износу од 300 бодова.
Клуб може да достави допуњен текст жалбе у писаној форми делегату утакмице у року од
једног сата након подношења жалбе, потписан од службеног представника клуба на утакмици
(или капитена у случају да екипа нема службеног представника). Допуњен текст жалбе не може
да се односи на нове чињенице које нису наведене у тексту жалбе поднете у року од двадесет
минута по завршетку утакмице.
ЧЛАН 3.
Жалба која није најављена потписом капитена у записнику по завршетку утакмице, која
није у прописаном временском року у писаној форми поднета делегату и за коју није депонована
такса, неће бити разматрана.
ЧЛАН 4.
Службена лица на утакмици, судије и делегат, су обавезна да напишу мишљење о жалби, а
по захтеву Комесара морају да дају и допунску изјаву.
ЧЛАН 5.
Одлуку о жалби Комесар мора да донесе најкасније до наредног дана турнира, до 8,00
часова ујутро, осим за финалну утакмицу када је рок за доношење одлуке три дана од дана
одигравања утакмице.
Сви трошкови жалбеног поступка иду на терет клуба који је поднео жалбу.
Уколико се жалба уважи такса за жалбу се враћа у пуном износу.
ЧЛАН 6.
Комесар може жалбу усвојити или одбити.
Жалба ће се усвојити уколико је учињена повреда Правила игре која је битно утицала на
резултат или је утакмица била нерегуларна због одсуства услова за одигравање утакмице који су
предвиђени Пропозицијама такмичења, а што је условило да постигнути резултат није последица
спортског надметања.
Када Комесар жалбу одбије утакмица се региструје постигнутим резултатом.
Када жалбу усвоји Комесар ће донети одлуку о утакмици у складу са Пропозицијама,
Правилником о такмичењу КСС, Регистрационом правилнику КСС и Правилима игре.
ЧЛАН 7.
Одлука Комесара о регистрацији утакмице, о жалби на утакмици и друге одлуке у вези са
такмичењем су коначне и на њих се не може улагати жалба.
КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС
БРАНКО ЛОЗАНОВ, председник
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