На основу чл. 14. Статута БСС, Управни одбор Боћарског савеза Србије на седници одржаној
4.7.2016. године донео је:
ПРАВИЛНИК
ПРОПОЗИЦИЈА ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.
Правилник пропозиција (у даљем тексту: Правилник)
о одржавању такмичења у боћању на територији Србије.

прописује опште одредбе

Боћарски савези и организације удружени у Боћарски савез Србије, (у даљем тексту: БСС)
својим правилницима регулишу питања која нису регулисана овим Правилником.
Члан 2.
Овај Правилник доноси Управни одбор, (у даљем тексту:
Такмичарске комисије и Комисије за нормативна акта.

УО)

БСС на

предлог

Правилници пропозиција из члана 1 доносе се у складу с одредбама овог Правилника.
У случају супротности одредаба Правилника које доносе организације из члана 1 овог
Правилника, примењују се одредбе овог Правилника.
Члан 3.
Пропозиције такмичења уређује и доноси УО БСС на предлог Такмичарске комисије.
Такмичарска комисија је дужна да на време достави учесницима пропозиције такмичења,
најкасније четрдесет (40) дана пре почетка такмичења. За поједине лиге могу бити
прописане посебне пропозиције у складу са МТП, овим Правилником и одлуком УО БСС.
Пропозиције такмичења се не могу мењати пре истека једне такмичарске сезоне.
ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА И ПРИЈАВЕ
Члан 4.
Такмичарска комисија одговорна је УО БСС за контролу организације у припремној фази
и за руковођење такмичењем у читавом његовом току.
За успешну организацију боћарске утакмице одговоран
или клуб који је, према распореду такмичења, домаћин.

је организатор такмичења,

Члан 5.
Клубови су дужни да надлежном органу такмичења (ТК) петнаест (15) дана пре почетка
такмичења доставе:
Адресу игралишта на којем ће се такмичити;
Факс или е-маил адресу;
Име и презиме лица одговорног за контакт са његовим бројем телефона.
Члан 6.
По доласку на такмичење клубови (вође екипе) су дужни попунити листић-пријаву за
такмичење, коју предаје вођству такмичења (судији, делегату) 30 минута пре почетка
такмичења. Уз пријаву прилаже се спортска легитимација такмичара.
Члан 7.
Право такмичења имају сви регистровани такмичари који су лекарски прегледани
и проглашени способним за такмичење код овлашћене установе. Лекарски преглед важи
шест месеци од дана овере у спортској легитимацији такмичара.
Такмичари и спортски радници осигуравају се у овлашћеним установама. Закон о спорту
Члан 21.
Члан 8.
Клубови и такмичари су дужни да измире све заостале обавезе према савезима приликом
регистрације такмичара и клубова, у противном неће моћи учествовати на такмичењима.
ТАКМИЧЕЊЕ
Члан 9.
УО БСС најкасније до 1. марта за текућу годину доноси:
Календар такмичења првенствених, квалификационих и куп такмичења, такмичења
репрезентације и других међународних сусрета, посебних манифестација и активности.
На основу календара такмичења БСС, Боћарски савези и организације удружени у
БСС утврђују своје календаре.
Календар такмичења може да се мења само у изузетном и оправданом случају. Одлуку
о измени календара такмичења доноси УО БСС.

Члан 10.
Управни одбор БСС ради обављања послова у својој надлежности, именује комесара за
такмичење, за све лиге у надлежности БСС. Надлежност, дужности и задаци комесара за
такмичење утврђени су овим Правилником.
Члан11.
Комесар за такмичење:
1. Припрема, организује, спроводи и координира сва такмичења утврђена планом и
календаром такмичења за текућу годину.
2. Врши контролу исправности регистрације екипа и такмичара.
3. Предлаже УО БСС домаћине за финална такмичења појединачног првенства Србије у
координацији са осталим комесарима за такмичење.
4. Води евиденцију свих резултата по одиграним такмичењима и региструје их.
5. Редовно ажурира Рејтинг листу свих такмичара.
6. Утврђује пласман екипа, и о томе,(путем е-мејла) благовремено информише све
учеснике такмичења.
7. Решава у првом степену све спорове и њему упућене приговоре током такмичења. На
прво степену одлуку може се уложити жалба УО БСС.
8. Члан је такмичарске комисије и учествује у њеном раду и одлучивању а ставове
формира у сарадњи са осталим комесарима за такмичење.
Члан 12.
Право такмичења у текућој години утврђено је пропозицијама за поједина такмичења.
Такмичари старији од 18 година могу да се региструју само за један ранг лига такмичења.
Боћарски клуб је обавезан да региструје најмање 10 (десет) такмичара за такмичење у
лигама у надлежности БСС најкасније 15 (петнаест) дана по завршетку прелазног рока.
Управни одбори: покрајинских, регоиналних, градских и општинских савеза у лигама у
њиховој ингеренцији, могу донети и другачију одлуку о минимално потребном броју
регистрованих такмичара.
Регистрациони центр БСС извршиће регистрацију такмичара који испуњавају све услове
потребне за такмичење и издаће клубу и комесару за такмичење потврду о
регистрованим такмичарима.
Свим регистрованим такмичарима издаје се спортска легитимација са фотографијом
и морају бити уписани у списак регистрованих такмичара надлежног Регистрационог
центра БСС.
Члан 13.
Новоформирани клуб почиње да се такмичи у најнижем рангу такмичења.

ИГРАЛИШТА СА ПОТРБЕНОМ ОПРЕМОМ
Члан 14.
Управни одбор БСС именује комисију за преглед боћарских терена на којима ће се
одржавати утакмице. Најкасније 60 (шесдесет) дана пре почетка такмичења Комисија
доноси оцену и мишљење о исправности терена за такмичење и о томе издаје употребну
лиценцу.
Члан 15.
Одржавање утакмица Првог степена (прве лиге) дозвољено је само на спортским теренима
за боћање са најмање четири стазе, које чине игралиште.
Одржавање утакмица осталих лига дозвољено је на спортским теренима за боћање са
најмање две стазе које чине игралиште под условом да се такмичење одвија до седам
дисциплина.
Димензије стаза за боћање и потребна опрема морају одговарати прописима одређеним
МТП-ом.
На свакој стази морају постојати сталци за одлагање боћа за сваку екипу одвојено, жица и
булин које обезбеђује домаћин или организатор такмичења.
Стазе морају бити означене бројевима, с лева на десно гледајући према семафору.
Почетак утакмице у свим дисциплинама је од семафора, изузев у дисциплини прецизно
избијање, где се тепих поставља на страни код семафора.
Бројеви и слова морају бити величине најмање 0,2 м.
На игралишту за боћање у Првом степену такмичења мора се поставити механички или
електронски семафор, сат за показивање времена трајања утакмице са звучним сигналом, за
класичне дисциплине и брзинско избијање и сат за показивање стварног времена.
На игралишту за боћање у Другом степену такмичења мора се поставити механички или
електронски семафор и сат за показивање стварног времена.
По одлуци УО БСС такмичење може привремено да се одвија и без одређених услова
наведених у предходном ставу, док клубови не стекну материјалне и техничке могућности
да могу испунити наведене услове.
Судија пиштаљком означава почетак и завршетак утакмице и мора да мери време својом
штоперицом, без обзира и да постоји електронски сат, његово мерење је увек меродавно.
У склопу игралишта на коме се играју утакмице Првог степена такмичења морају
постојати свлачионице за такмичаре и руководиоце такмичења, као и санитарни чвор

у складу са Законом о спорту. УО БСС је овлашћен за измену овог става. У свачионицама за
такмичаре обовезно је имати комплет прве помоћи и ПП апарат.
Члан 16.
Утакмице се могу играти и у вечерњим сатима, уколико је на игралишту инсталирано
електрично осветљење. Расветна тела морају бити инсталирана на минималној висини 4,5
метара, јачина светла мора бити минимум 250 лукса, што се доказује одговарајућим
документом надлежне службе ЕДБ-а.
За одржавање утакмице у вечерњим сатима клуб мора набавити посебну употребну
лиценцу а коју издаје Комисија за преглед боћарских терена.
Утакмице у вечерњим сатима се могу играти на теренима који испуњавају наведене услове,
на захев домаћина и уз одобрење Комесара за такмичење.
Члан 17.
Завршни слој подлоге стаза, мора бити прописане гранулације од 0-4 мм грађевинског
гранулата.
У последњој тури игре , обавезно се равнају и прскају терени за игру.

Члан 18.
Клупе за такмичаре за сваку екипу посебно, као записнички сто и клупа за судије и делегате,
постављају се на удаљености најмање један метар од стаза игралишта. То исто важи и за
клупе или трибине за гледаоце.
Члан 19.
На боћарским теренима за одржавање такмичења домаћин је
реквизите према стандардима прописаним МТП-ом и то:

дужан да

обезбеди,

1.Једну шипку и булин за сваку стазу;
2. Семафор за сваку стазу;
3. Шестар за дисциплину круг, за сваку стазу;
4. Бројеве од 1-8 за број тура у дисциплини круг по потреби;
5. Тепих за прецизно као и два тепиха за брзинско избијање;
6. Боће (белу за циљ и црвене за препреке) за дисциплине прецизно и брзинско
избијање;
7. Булине, (бели за циљ и црвени за препреку) за прецизно избијање;
8. Сталак за боће за брзинско избијање, подесиве висине, 60-100 цм;
9. Термометар на видном месту.

Члан20.
Димензије стаза:









Дужина 27,50 метара (толеранција +- 5 цм);
Ширина, најмања 2,5 метара а највећа 4 метра;
Размак између стаза 0.2 до 0.5 м (+0,5), изузетно се дозвољава да стазе игралишта буду
одвојене једном линијом;
Удаљеност ограде од бочне линије минимално 0,2 м (-0,1);
Удаљеност публике од стазе минимално 1.00 м (-0,2);
Висина амортизујућег одбојника за боће минимално 0,2 м;
Висна ограде с чела минимално 0,2 м;
Висина препреке изнад стазе минимално 4,5 метара.
IV

ОРГАНИЗАЦИЈА ТАКМИЧЕЊА
Члан 21.

Организатор или домаћин такмичења је обавезан да:








Оспособи и припреми игралиште за такмичење по пропозицијама;
Истакне заставе, и то гледајући у јарболе, с лева на десно: државну, БСС, клубску
домаћина и госта;
Припреми реквизите из члана 19 овог Правилника;
Припреми непоходне обрасце и документацију за вођење утакмице и целог
такмичења;
Осигура ред и сигурност такмичара, руководства и свих службених лица за време
утакмице, као и по одласку са места такмичења, према Закону о спречавању нереда на
спортским такмичењима;
Уредно пријави утакмицу органу МУП-а
Члан 22.

На стазама за такмичење дозвољен је приступ само такмичарима који се такмиче по
дисциплинама и судији.
Вођи екипе, или другом овлашћеном лицу, судија може изузетно дозволити приступ на
стази за такмичење, само у случају званичног прекида игре у тој стази од стране судије (тајмаут, повреда, и сл.).
Члан 23.
Спортска одећа такмичара једног клуба и екипе на утакмицама, у току такмичења по
дисциплинама, мора бити једнообразна по врсти и боји и може да се састоји од:

Спортске мајице или дреса, спортске кошуље са рукавима и крагном, спортског шорца,
тренерке, са ознаком припадности клуба односно репрезентације и патика, које не морају
бити једнообразне.
Дозвољава се такмичарима да могу, према сопственој потреби, носити капу, знојнице,
чарапе, стезнике и ручни сат.
Члан 24.
Утакмица мора да почне у тачно заказано време. Време почетка одређује се према сату
судије такмичења.
Члан 25.
Вође екипа 30 (тридест) минута пре почетка утакмице, судији, делегату, предају пријаву са
списком пријављених такмичара. У пријаву се уписују само такмичари (име през. и рег.
бр.) који суприсутни на игралишту.
За првенствену утакмицу Првог степена такмичења клуб мора пријавити минимум 7
(седам) такмичара, а у Другом степену такмичења клуб мора пријавити минимун 5 (пет)
такмичара ако се такмичење одвија до седам дисциплина.
Један такмичар на једној утакмици у Првом степену тамичења може да одигра 3 (три) било
које дисциплине од тога највише 2 (две) техничке. Један такмичар на утакмици не може
одиграти две исте дисциплине.
Један такмичар на једној утакмици у Другом степену тамичења може одиграти било
које (три) 3 дисциплине од тога највише две (2) техничке.
За Трећи и Четврти степен такмичења који је у надлежности покрајинских, регионалних,
градских и општинских савеза, одлуку о броју пријављених такмичара за утакмицу као и о
броју колико један такмичар може да одигра дисциплина на утакмици доносе УО-и
надлежних Савеза.
Записник по завршетку утакмице, прво потписују вође екипа (гост-домаћин) али уколико
имају примедбу морају то да нагласе пре потписивања записника у рубрици, напомена.
Судија –делегат, након уношења евентуалне примедбе у рубрици напомена, па
након потписивања вођа екипа, потписују записник.
После завршетка првенствене утакмице, а најкасније 24 сата по завршетку утакмице, судијаделегат обавезан је да комесару за такмичење достави:
Судиски записник, листић са пријавама такмичара
потреби извештај судије или делегата.

обе екипе,

пријаву МУП-а и по

У вези измене члана 25 надлежан је УО БСС који може донети и другачију одлуку.

Члан 26.
Сви такмичари који су пријављени за утакмицу, и када не играји, морају бити присутни на
игралишту, за све време трајања утакмице. Такмичари који се тренутно не такмиче морају
да се налазе на месту одређеном за његов клуб.
Такмичар који је одиграо своју дисциплину, и више се неће такмичити на овој утакмици, на
захтев вође екипе, судија може одобрити да напусти игралиште.
Такмичар који напусти игралиште без одобрења судије, сносиће санкције по Правилнику о
кажњавању на боћарским утакмицама, а на основу пријаве судије-делегата са те утакмице.
Члан 27.
Ако гостујући клуб, најкасније један сат пре почетка утамице, најави да ће закаснити из
оправданих разлога (саобраћај: воз, аутобус, ауто итд.) судија – делегат утакмице може
одобрити чекање до 30 (тридесет) минута. После 30 (тридесет) минута чекања судија ће
одсвирати крај утакмице и регистроваће се утакмица службеним резултатом.
Због неодигравања утакмице комесар за такмичење покреће поступак утврђивања
чињеница и након тога доноси одлуку.
Уколико
гостујући клуб закасни више
од
одобреног времена,
у оправданим
случајевима судија-делегат ће обавестити комесара за тамичење који ће сагледати све
чињенице и могућности, па може одобрити да се та утакмица одигра истог или следећег
дана, у термину који одреди у договору са вођама екипа и судијом-делегатом утакмице.
Уколико се не могу вође екипа и судије договорити са комесаром о накнадном термину за
одигравање утамице, одлуку доноси комесар за тамичење и она се мора поштовати и по
њој поступити.
На такмичењима са прецизном сатницом, на којима учествује више такмичара или екипа
(појединачна првенства, турнири итд.) кашњење није дозвољено.
Клуб-екипа може да одигра утакмицу као домаћин и на терену противника стим да добије
сагласност
противника,
или на
другом
терену,
и о томе
обавесте
комесара
затакмичење и комесaра за суђење најксније 8 (осам) дана пре термина одређеног за
одржавање утакмице.
Све обавезе предвиђене чланом 19, 20 и 21 овог Правилника падају на терет клуба који је
према распореду такмичења домаћин.

Члан 28.
Такмичар који, без оправданих разлога, није учествовао на појединачним првенствима у
званићној организацији регионалних савеза и БСС, а пријављен је од стране клуба, нема
право наступа на такмичењима наредне године, као ни право наступа на две званичне
утакмице свог клуба у првенству или купу.
Посебно ће се сакционисати потенцијални кандидати за репрезентацију, а који ће одредити
селектори, тако што ће такви кандидати изгубити статус потенцијалних репрезентативаца и
неће моћи наступати за репрезентацију у текућој и наредној години.
Члан 29.
Ако клуб или екипа из било којег разлога одустане, или је искључена из такмичења, њихови
резултати постигнути у току такмичења се бришу.
V

РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ СЛУЖБЕНИМ РЕЗУЛТАТОМ
Члан 30.

Утакмице и такмичења региструју се службеним резултатом за противника, у случајевима
када:







Клуб домаћин није припремио терен по прописима за такмичење (МТП-ом), одлуку
доноси судија-делегат;
Екипа одбије да утакмицу суди судија који је делегиран, или судија који је одређен као
његова замена, осим ако се не ради о судији за којега је један од учесника тражио
изузеће, а за које је добијено званично обавештење о прихватању изузећа.
Екипа напусти терен и одбије да настави започету утакмицу;
Екипа не испуњава услове прописане Правилницима БСС;
Ако за екипу наступи играч који је дисциплински кажњен, односно налази се под
суспензијом и ако је на некој претходној утакмици добио жути или црвени картон а
није платио предвиђени новчани износ.

У наведеним случајевима утакмица ће бити регистрована службеним резултатом у корист
противничке екипе-клуба.
Службени резултат у дисциплинама тројке, двојке, и појединац рачунаће се 6:0, а у
осталим дисциплинама 10:0.
Код свих
такмичења коначни резултат,
прописаних за то такмичење.

биће

регистрован према броју дисциплина

Члан 31.
На свим такмичењима у организацији БСС, у свим дисциплинама, осим у брзинском,
штафети и прецизном избијању, дозвољено је коришћење тајм-аута једном у току
утакмице за сваку дисциплину.
Тајм-аут не продужава време трајања утакмице.
Почетак тајм-аута судија одобрава након завршене туре такмичења, али не у последњих 10
(десет) минута.
Тајм-аут траје 1 (један) минут.
Бацање булина на знак судије сматра се почетак туре за игру.
VI ОДЛАГАЊЕ И ПРОМЕНА ТЕРМИНА ПРВЕНСТВЕНЕ УТАКМИЦЕ
Члан 32.
Клубовима није дозвољено одлагање својих утакмица без одобрeња комесара за такмичење.
Ако клуб на дан одигравања утакмице не може да рачуна на једног или више играча због
њихових репрезентативних обавеза може да захтева одлагање код комесара за такмичење 8
(осам) дана од предвиђеног термина за одигравање те утакмице.
Термине потребне репрезентацијама селектори достављају Такмичарској комисији пре
утврђеног Каледара такмичења.
У случају потребе репрезентације за ванредним терминима селектор може тражити
службено одлагање појединих утакмица или целог кола.
Такмичарска комисија одлучује по затеву селектора, може одложити поједине утакмице,
као
и цело коло, водећи рачуна о интересу репрезентације, као и о итересу
регуларсности такмичења и равноправности клубова.
Утакмицу на дан њеног одигравања могу службено одложити само судија-делегат који су
одређени да воде ту утакмицу, и то:




Ако је терен за такмичење отворен, па је због временске непогоде онеспособљен,
толико да утакмица не може да се одигра истог дана;
Ако се утакмица одиграва у вечерњем термину, а пре почетка или у току дође до
вишечасовног нестанка електричне енергије на терену;
Ако температура ваздуха на терену 15 (петнаест) минута пре почетка утакмице није у
прописано дозвољеним степенима од +14 до +32 ц степена.

Одлуку под тачком бр. 3 судија, делегат и комесар за такмичење могу заједно донети до 24
сата пре почетка утакмице, уколико званични орган, (метеоролошка служба) да прогнозу да

температура ваздуха на дан играња утакмице неће бити у прописно дозвољеним степенима
и о својој одлуци одмах обавештавају учеснике.
У свим наведеним случајевима судија и делегат су дужни да у судијском
записнику упишу разлог одлагања утакмице, и да о томе одмах обавесте комесара за
такмичење и комесара за суђење.
Одложена утакмица се игра наредног дана у исто време, а само изузетно, по одобрењу
комесара за такмичење и касније, али обавезно пре наредног кола, уколико то буду
дозвољавале временске прилике и услов под којима се утакмица може одиграти.
Члан 33.
Комесар за такмичење организује жреб за такмичење најкасније 15 (петнаест) дана
пре почетка такмичења и о томе обавештава и позива да присуствују:
- представнике клубова;
- такмичарску комисију;
- медије.
Распоред утакмица по колима комесар за такмичење доставља клубовима. Распоред
достављен клубовима не може се накнадно мењати.
Клуб може изузетно, у оправданим случајевима, затражити промену термина утакмице
коју игра у оквиру једног кола, и то само једном у току сезоне. Сва остала одлагања у
надлежности су УО БСС (тј. у посебним оправданим случајевима), осим у последња три
кола.
Клуб мора доставити писмени захтев за промену термина комесару за такмичење
најкасније 3 (три) дана пре одређеног термина утакмице, уз обавезујуће предходно
добијање мишљења о одлагању, клуба са којим треба да игра, и комесара за суђење.
Комесар за такмичење решава захтев по хитном поступку и о својој одлуци одмах
обавештава оба клуба и комесара за суђење.
Комесар за такмичење не сме да мења термине других итакмица због промене термина
утакмице коју је захтевао један клуб. У последња три кола такмичења, термини одигравања
утакмица не могу се мењати.
VII ПРЕКИД УТАКМИЦЕ
Члан 34.
Утакмица може бити прекинута коначно и привремено
О прекиду утакмице одлучују судије и делегат.
Када је утакмица прекинута коначно, та утакмица се не може накнадно одиграти, нити
наставити.

a) Утакмица може коначно бити прекинута:
1. због физичког напада на: судију, такмичаре, руководиоце екипа, друга лица.
2. због уласка публике у терен и спречавања одигравања утакмице у нормалним
околностима.
б) Утакмица мора бити привремено прекинута због:
1. мрака који спречава нормалну видљивост;
2. временских и природних непогода,
3. немогућности такмичења:
- када игралиште у току утакмице постане неупотребљиво за такмичење
мери да је немогућа контрола над боћом, или када се исцртане линије не могу
одржати видљивим (одлуку доноси делегат или судија утакмице).

у толикој

- услед нереда на игралишту, (ометања такмичења од стране гледалаца, неспортским
испадима према делегату,судији или такмичарима, бацање разних премета на терен за
тамичење и сл.)
- недисциплине и неспортских испада такмичара и службених лица и лоше организације
утакмице.
- тога што организатор или домаћин утакмице не испуњава своје обавезе.
Пре доношења одлуке о прекиду утакмице, у случајевима из тачке б) 3, цртица 2. и 3, судија
и делегат су дужни да захтевају од организатора:
1. Да опомене публику и по потреби испразни гледалиште;
2. Да уведе ред на игралишту.
Уколико се ни после свих предузетих мера не осигура несметано одигравање утакмице,
судија коначно прекида утакмицу, уз обавезно утврђивање појединачне одговорности
службених лица за прекид утакмице, о и свему доставља посебни допунски извештај
комесару за тамичење.
Привремено прекинута утакмица наставља се код
прекида, обавезно са истим такмичарима.

резултата постигнутих у моменту

Судија, може уз сагласнос оба клуба, одредити да се наставак привремено прекинуте
утакмице одигра на другом терену, ако може да се обезбеди такав терен.
Код привременог прекида утакмице разликују се три случаја:
Када се наставак утакмице игра истог дана, утакмица се наставља од момента прекида.
1. Започете а не завршене туре такмичења, започето а не завршено брзинско, прецизно
и брзинско гађање у пару – штафета се понавља.
Записник се води на истом обрасцу.

2. Када се наставак утакмице игра другог дана, започете а не завршене дисциплине
играју се од почетка. За наставак утакмице екипа може да пријави нове такмичаре, као
да се игра нова утакмица.
Записник се води на новом обрасцу, који се спаја са записником од прекида.
3. Када пре прекида није завршена ни једна дисциплина, а наставак не може да се
одигра исти дан, утакмица се понавља.
Поновљена утакмица игра се у термину по договору клубова, по овом Правилнику, а по
коначној одлуци комесара за такмичење.
VIII

ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА
Члан 35.

Клуб ће бити дискфалификован из даљег такмичења у следећим случајевима:



Не наступи на једној званичној утакмици, из неоправданог разлога,
По одлуци дициплинске комисије.

Клубу се неће дозволити такмичење у случајевима када:







Такмичари немају спортску опрему;
Такмичари немају оверену спортску легитимацију, (регистрациони центар);
Клуб не испуњава или није испунио своје обавеза према матичом савезу или БСС;
Клуб не припреми терен и реквизите према овом Правилнику и МПТ-у;
Такмичари немају обављен лекарски преглед код овлашћене установе и не старије од
6 месеци;
Такмичари немају осигурање код осигуравајуће установе (чл. 26 став 1. Закона о
спорту).
IX

СУСПЕНЗИЈА
Члан 36.

Суспендовани клуб губи све првенствене и куп утакмице који је у време трајања суспензије
или казне требало да одигра по календару такмичења.
Клуб губи утакмицу када је за клуб одиграо утакмицу неправилно регистрован такмичар,
или такмичар који је кажњен забраном такмичења или под суспензијом.
Када се накнадно утври да се на утакмици такмичио не регистрован, суспендован
или кажњени такмичар, клуб за који се такмичио губи службеним резултатом тако
одигране утакмице.

Члан 37.
Када суспендована екипа наступи на било којој утакмици, или за екипу такмичи
суспендовани или кажњени такмичар, против клуба из којег је та екипа покреће се
дисциплински поступак.
X

ПРОТОКОЛ, ПРЕДСТАВЉАЊА ЕКИПА И ПОДЕЛА НАГРАДА
Члан 38.

Домаћин је дужан да организује представљање екипа и судија утакмице 5 (пет) минута
пре почетка утакмице. Представљање с врши на средини игралишта.
Прво се представљају гости, по реду, од капитена екипе, играча и тренера. Они излазе на
терен, стаза 2 (два) и постројавају се од средине игралишта према семафору, окренути ка
гледаоцима.
Након представљања гостију представљају се капитен, играчи и тренер домаће екипе.
Затим се престављају судије који заузима место између екипа које су већ постројени.
На знак судије обе екипе поздрављају публику, а затим гостујућа екипа почев од капитена
се поздравља са судијом и домаћом екипом.
Члан 39.
По завршетку такмичарске сезоне УО БСС, организује свечану скупштину, на којој се
проглашава шампион државе, победник Куп-а и свих победника појединачног такмичења у
организацији БСС као и сва остала признања. Додељују се пехари, медаље, дипломе,
захвалнице и сл.
Трошкове ове манифестације сноси БСС.

XI ФУЗИЈА И РАСФОРМИРАЊЕ КЛУБОВА
Члан 40.
Фузија два или више клубова врши се по одлукама скупштина клубова који одлучи да се
фузионише у један клуб. Боћарски клубови могу да се фузионишу уколико су
седишта тих клубова на подручју исте општине, односно града.
Фузија је могућа само по завршетку такмичарске сезоне, и пре почетка нове такмичарске
сезоне.

У случају фузија два и више клубова, тај фузионисани клуб може да се такмичи у највишем
степену лига такмичења у којој се такмичио један од клубова који су се фузионисали.
Сви такмичари фузионисаних клубова
фузионисаног клуба.

задржавају статус регистрованих

такмичара

Члан 41.
Расформирање клуба може се извршити на основу одлуке надлежног органа клуба.
Регистровани
такмичари
регистрованог такмичара.

расформираног

клуба,

у погледу наступа,

имају статус

Потврда органа код којег је расформирани клуб био регистрован сматраће се исписницом за
такмичаре регистроване код овог клуба.
Уколико до расформирања клуба дође у току такмичарсе сезоне поступиће се као у случају
одустајања од тамичења, односно искључења из тамичења, према одредбама члана 33. овог
Правилника.
Уколико до расформирања дође након такмичарске сезоне УО БСС донеће одлуку о начину
попуне лиге у којој се такмичио расформирани клуба.
XII ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 42.
Трошкове боравка на такмичењу у организацији БСС сносе сами учесници.
Све обавезе у вези са смештајем и исхраном морају се измирити пре напуштања
места тамичења.
Члан 43.
Трошкове преласка на други терен, наставка или понављања утакмице, сноси екипа која је
одговорна због потребе преласка на други терен, наставак или понављање утакмице.
Признају се дневнице према правилнику БСС.

Члан 44.
Трошкове комесара за такмичење сноси БСС
посебном одлуком.

а висина и начин плаћања утврђује се

Прописане трошкове судије сноси домаћин утакмице и дужан је да их исплати одмах
након завршетка утакмице, или на текући рачун судије у року од 3 (три) дана.
Трошкове и таксе судије за државна такмичења и турнире у организацији БСС сноси БСС.

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку који важи за њихово
доношење.
Члан 46.
Овај Правилник ступа на снагу 01.01.2017. године и његовим усвајањем престаје да важи
предходни Правилник усвојен 2013. године.
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