На основу чл. 14. Статута БСС, Управни одбор Боћарског савеза Србије на седници одржаној
17.8.2016. године донео је:

ПРАВИЛНИК

О КАЖЊАВАЊУ НА БОЋАРСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 1.
На свим такмичењима у организацији Боћарског савеза Србије, и савеза у саставу Боћарског савеза
Србије, судија делегиран за суђење утакмица одговоран је за дисциплину и такмичење према
утврђеним правилима.
Члан 2.
За почињене дисциплинске прекршаје судија такмичару или вођи екипе изриче казнену меру
предвиђену овим Правилником.
Члан 3.
Казнене мере које изриче судија утакмице:
1. упозорење – бели картон,
2. опомена – жути картон,
3. искључење – црвен картон.
Казнене мере изричу се поступно: упозорење се изриче једном у току утакмице, опомена се изриче
после упозорења, искључење после опомене.
Изузетно, када је учињен тежи дисциплински прекршај, искључење (црвени картон) се може изрећи
одмах.
Члан 4.
Дисциплионски прекршаји такмичара и осталих службених лица на утакмици, који подлежу
дисциплинским казнама, предвиђених Међународним техничким правилником и пропозицијама
такмичења су:
- неспортско понашање, неспортске и некултурне речи и гестикулације;
- непоштовање правила боћарске игре према МТП-у и пропозицијама;
- опструкција игре и договарање (намештање) резултата;
- пушење за време такмичења по дисциплинама;
- намене радње које нису у складу са поштовањем правила игре и у супротности су са МТП-ом
и пропозиције такмичења.
За ове прекршаје изрече се казна:
- упозорење - бели картон;
- опомена – жути картон;
- опомена – други жути картон, аутоматски црвени.
Тежи дисциплински прекршаји за које се аутоматски изриче директни црвени картон су:
- омаложавање и вређање сидија, такмичара, службених лица и публике.
- одбијање и извршења одлуке судије;
- вербални и физички сукоб са такмичарем, службеним лицем и публиком;
- конзумирање алкохола у току утакмице;
- физички напад на сидију.

Члан 5.
Искључени такмичар не може бити замењен другим такмичарем.
Искључени такмичар не може да се такмичи на утакмици на којој је искључен.
Члан 6.
Судија мора сачинити извештај у два примерка према обрасцу дисциплинске комисије, односно
комесара за такмичење, и доставити га комесару за такмичење са судијским записником са те
утакмице.
Члан 7.
Комесар за такмичење дужан је да један примерак извештаја о кажњавању достави такмичарској
комисији.
Комесар за такмичење према тежини прекршаја, покреће дисциплински поступак пред надлежним
дисциплинским органом.
Дисциплински орган БСС дужан је да донесе одлуку о прекршају у року од 8 (осам) дана од дана
покретања дисциплинског поступка.
Члан 8.
Такмичар који је искључен (црвени картон) је под аутоматском суспензијом и не може да се такмичи
на прве две следеће званичне утакмице до коначне одлуке дисциплинског органа БСС, нерачунајући
пријатељске утакмице.
Члан 9.
- Такмичар који је добио другу опомену (други жути картон) у току једне утакмице аутоматски
добија црвени картон.
- Такмичар који не одслужи казну у текућој такмичарској сезони, преноси казну у следећу
такмичарску сезону, и под условом да је променио клуб.
Члан 10.
Клуб за који се такмичи кажњени такмичар под суспензијом, чини дисциплински прекршај и губи
утакмицу службеним резултатом.
Клуб може да сноси и друге казнене мере које проистичу из дисциплинског правилника БСС.
Члан 11.
Такмичари и спортски радници кажњени жутим односно црвеним картонима на утакмици дужни су
платити новчану казну, уколико је не плате а наступе на утакмицама, утакмице ће бити
регистроване службеним резултатом. Висину новчане казне одређује УО БСС својом одлуком.
Члан 12.
Комесар за такмичење води евиденцију кажњених такмичара.
Члан 13.
Овим Правилником ставља се ван снаге Правилник о кажњавању на боћарским такмичењима од
21.02.2009. године.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Београд, 7.08. 2016. године
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