ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

На основу чл. 34. став 5. Статута Планинарског савеза Србије и Закона о спорту
/"Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11/ Управни одбор Планинарског савеза
Србије је на предлог Комисије за спортско пењање, на редовној седници одржаној
17.9. 2014. године, усвојио

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 1.
Главни судија и судија смера су овлашћени да у случају кршења правила или
недисциплине у току такмичења изрекну следеће мере:
а) усмена опомена,
б) службена опомена с новчаном казном у висини жутог картона Комисије за
спортско пењање Планинарског савеза Србије (у даљем тексту: КСП),
ц) жути картон КСП,
д) дисквалификација са такмичења са црвеним картоном КСП.
Члан 2.
Усмена опомена се изриче у свим случајевима мањих прекршаја реда на
пењалишту, прописаног ограничења кретања на пењалишту, редоследа пењања,
употребе опреме и слично.
Члан 3.
Жути картон или службену опомену такмичар добија за следеће прекршаје:
а) понављање прекршаја за који је опоменут,
б) непослушност према захтеву главног судије или судије смера,
ц) употреба неприкладних речи, псовање и сл.
д) недозвољена измена мајице организатора, односно непрописна одећа или
опрема,
е) недолазак на старт следећег круга такмичења или на проглашење (осим у
случају оправданог разлога о чему се мора обавестити главни судија. У том
случају такмичар ће бити рангиран у коначном поретку на основу резултата у
претходном кругу).
У случају да такмичар добије други жути картон у текућој такмичарској сезони,
додељује му се црвени картон и дисквалификује се са тог такмичења.
Члан 4.
Црвени картон и дисквалификацију с такмичења без других санкција
такмичар добија за следеће прекршаје:
а) понављање прекршаја за који је већ додељен жути картон,
б) непотпуна или неправилна опрема при уласку у смер,
ц) одбијање да носи мајицу организатора или другу прописану обавезну опрему,
д) невезивање, развезивање и друго озбиљно нарушавање безбедности,
е) вређање или ометање било које службене особе, посебно ако она обавља своју
дужност,
ф) непоштовање упутстава судија или службених представника организатора,
г) неспортско понашање и употреба непримерених, увредљивих или насилних
речи и псовање усмерено против службених представника КСП или
организатора, представника медија, чланова других екипа или гледалаца,
х) озбиљно неспортско понашање у ширем рејону и у време одржавања
такмичења.
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Такмичар или друго лице које добије црвени картон, мора се удаљити са
пењалишта, а одбијање да то учини представља грубу повреду дисциплине о
којој одлучује КСП.
За теже облике наведених прекршаја (нпр. насилничко понашање) главни судија
има право да о томе писмено обавести КСП која за такав прекршај може донети и
додатне санкције, као што су забрана регистрације на следећим такмичењима или у
врло тешким случајевима, покренути пред надлежним Органима Планинарског савеза
Србије дисциплински поступак за трајну забрану такмичења.
Члан 5.
Мере које донесе главни судија у вези са свим прекршајима су коначне. Што је
брже могуће, главни судија те мере у писменом облику доставља вођи екипе
кажњеног такмичара (ако није присутан онда самом такмичару) уз навођење могуће
намере да преда случај на даље решавање у КСП. Копију са подробним
oбразложењем случаја, могућим доказима и препорукама у смислу даљих
дисциплинских мера главни судија прилаже уз записник са такмичења.
Члан 6.
Представници екипа се третирају исто као и такмичари. У случају да добију
црвени картон, одстрањују се са тог такмичења.
Члан 7.
Главни судија је овлаштен да одстрани представнике екипа и друге особе које
ометају такмичење и уколико је то потребно, да прекине такмичење док се његови
захтеви не испуне.
Члан 8.
За добијене дисциплинске казне клубови морају поравнати финансијске обавезе
по завршетку такмичарске сезоне. У противном не могу добити такмичарску лиценцу
за следећу сезону. Жути картон повлачи казну од 1.000,00 ДИНАРА, а црвени
2.000,00 ДИНАРА. Средства се уплаћују на рачун Планинарског савеза Србије и са
њима располаже Комисија за спортско пењање.
Члан 9.
Предлог измена и допуна овог Правилника доноси се на седници КСП, а усваја их
Управни одбор Планинарског савез Србије.
Члан 10.
КСП даје мишљење о значењу појединих одредби овог Правилника, а коначно
тумачење даје прва наредна седница Управног одбора Планинарског савез Србије.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу усвајањем од стране Управног одбора
Планинарског савеза Србије.
Председник
Комисије за спортско пењање

Председник
Планинарског савеза Србије

_____________________
(Марко Ћирковић)

_____________________
(Борис М. Мићић)
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