ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК

Спортских игара младих
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Дисциплински правилник Спортских игара младих (у даљем тексту: Правилник)
прописује поступак и казне за особе из Одељења за такмичење СИМ-а, Градске
координаторе, Регионалне координаторе, Координаторе спортова, Судије и
Записничаре (у даљем тексту Службене особе или Службеници), Вође
такмичара/Капитене/Тренере, такмичаре ако у току своје спортске делатности и
активности прекрше одредбе правилника или на било који други начин нарушавају
углед СИМ-а и такмичења у оквиру СИМ-а.
КАЖЊАВАЊЕ
Члан 2.
По одредбама овог Правилника за учињени прекршај казниће се такмичари,
вође/капитени екипа као и службеници било да је прекршај учињен из нехата или са
намером. За прекршај учињен из нехата предвиђене су блаже казне.
Утврђивање неправилности и одређивање казни одговорност је Дисциплинске комсије
СИМ, потом Директора такмичења као и Координатора града или спорта.
СВРХА КАЖЊАВАЊА
Члан 3.
Сврха кажњавања помаже правилном одрастању и васпитавању деце и младих као и
осталих учесника са циљем да осигура правилну примену прописа СИМ-а као и са
циљем да утиче на прекршиоце и остале особе на које се односе ове одредбе да се
уздрже од чињења прекршаја.
НЕПОЗНАВАЊЕ ПРОПИСА
Члан 4.
Непознавање Правилника не искључује одговорност прекршитеља али може утицати и
обезбедити нижи стпен санкција уколико се докаже да је непознавање Правилника
оправдано.
ПОКУШАЈ
Члан 5.
Дисциплински прекршај је покушај када је починитељ са намером започео прекршајну
радњу, а штетна последица није наступила, али је извесно да би наступила.
Прекршитељ који је остао у покушају кажањава се прописаном казном за тај прекршај
али се може и блаже казнити
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ПОМАГАЊЕ И ПОДСТРЕКАВАЊЕ
Члан 6.
Подстрекавање другога или помоћ у извршењу прекршаја казниће се као и сам
прекршитељ или блажом казном.
КАЗНЕ ЗА СЛУЖБЕНЕ ОСОБЕ
Члан 7.
За учињени дисциплински прекршај могу се изрећи следеће казне:


УПОЗОРЕЊЕ
Казна упозорења се истиче за дисциплинске прекршаје који су такве природе и
учињени под таквим околностима да је прекршиоца довољно упозорити на обавезу
придржавања прописа.



УКОР
Казна укором изриче се у нарочито лаким случајевима када је прекршај почињен под
особито лаким околностима а орган који води поступак слободно оцени да ће ова
казна постићи општу сврху кажњавања.



ЗАБРАНА НАСТУПА ИЛИ ВРШЕЊА ДУЖНОСТИ НА ОДРЕЂЕНОМ БРОЈУ
УТАКМИЦА ИЛИ ЗАБРАНА ДРУГИХ НАСТУПА
Овом казном подразумева се забрана наступања или вршења дужности на одређеном
броју утакмица или наступа. Казна се изриче у трајању од једне до пет утакмица или
других наступа.



ВРЕМЕНСКА ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ИЛИ ВРШЕЊА ДУЖНОСТИ
Казна подразумева забрану наступања или вршења дужности за одређени временски
период. Казна се може изрећи у трајању до две године. Особе кажњене забраном
наступања на одређено време не могу наступати само на оним утакмицама које
обухвата та казна.



ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ИГАРА
Казном искључења из Игара казниће се прекршилац ако је прекршај почињен под
веома тешким околностима када је починитељ прекршај извршио нарочито одлучно,
упорно или безобзирно, или је прекршај проузроковао нарочито тешке последице.



НОВЧАНА КАЗНА
Службеним особама може се изрећи и новчана казна за дисциплинске прекршаје
предвиђене овим Правилником. Дисциплинска комисија СИМ-а досноси одлуку о
висини новчане казне за Службенике.

Члан 8.
Приликом одређивања казне узимају се у обзир све околности које утичу на висину
казне, а нарочито: тежина почињеног прекршаја и његове последице, степен
одговорности прекршитеља, разлог и побуде из којих је прекршај учињен, околности
под којим је прекршај учињен, моралне особине прекршиоца и држање после
учињеног прекршаја. У случају када постоје такве олакшавајуће околности које указују
да се и блажом казном може постићи сврха кажњавања поступајући орган може
одлучити да примени и казну испод доњег минимума предвиђену овим Правилником.
ПРЕКРШАЈИ СЛУЖБЕНХ ОСОБА
Члан 9.
Службеник који се у вези са обављањем своје дужности недовољно залаже и не
придржава се, односно не спроводи закључке и одлуке СИМ-а, исте омаловажава или
покаже недовољно познавање Правилника такмичења, биће кажњен:

упозорењем

укором

изостављањем у једном или више кола,
а у тежем случају:

искључењем из СИМ-а

и новчано кажњена
Службеник који учествује у наговарању, подмићивању, договарању или лажирању, као
и који наговара играче или друге особе да не играју како знају и могу али и да се не
залажу за свој тим, и / или са циљем намештања резултата,

искључењем из СИМ-а

новчаном казном
Службеник који учествује у нерегуларности утакмица или такмичења тако да послужи
или штети екипама или на други начин повреди Правилник о такмичењима казниће се:

искључењем из СИМ-а

новчаном казном
Службеник који распирује мржњу, расну, верску или родну нетрпељивост, насиље, који
вређа, клевеће или се насилно понаша казниће се:

искључењем из СИМ-а

новчаном казном
Службеник који у унапред одређено време не дође на обављање своје дужности, а
није правовремено и оправдано отказао долазак казниће се:

забраном наступања или вршења дужности на одређеном броју утакмица или
наступа

временском забраном наступања или вршења дужности

искључењем из СИМ-а

новчаном казном





Судија којем се поништи утакмица због битне повреде Правилника казниће се:
забраном наступања или вршења дужности на одређеном броју утакмица или
наступа
временском забраном наступања или вршења дужности
новчаном казном

Судија који не поштује одредбе Правилника у вези са личним изгледом или
прописаном опремом казниће се:

укором

забраном наступања или вршења дужности на одређеном броју утакмица или
наступа
или у тежем случају:

временском забраном наступања и вршења дужности

искључењем из СИМ-а

новчаном казном
КАЗНЕ ЗА ТАКМИЧАРЕ И ВОЂЕ/КООРДИНАТОРЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 10.
За учињене дисциплинске прекршаје могу се изрећи следеће казне:
а) ИСКЉУЧЕЊЕ ИГРАЧА НА УТАКМИЦИ
Такмичар који на утакмици буде искључен, а то не представља неки други прекшај
описан у овом Правилнику биће кажњен:

забраном играња на најмање једној, а највише пет следећих утакмица (ако је
искључен у финалу Градског такмичења, такмичару се неће забранити наступ на
првој утакмици Завршног такмичења у Сплиту осим у случајевима тежег
неспортског понашања).
б) НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ
Ко се неспортски понаша према играчу своје или супарничке екипе, службеној особи
или гледаоцима за време утакмице, после ње, на терену или изван терена биће
кажњен:

укором

одузимањем поена

забраном играња или вршења дужности до шест месеци
Неспортским понашањем сматра се: псовање, непристојни гестови, приговарање и
пркошење одлукама судија, пљување друге особе, као и изазивање играча своје и
супарничке екипе, радника и гледалаца речима, покретима, гестовима,
омлаоважавање одлука као и све оне радње које могу штетити СИМ-у.

в) ФИЗИЧКИ НАПАД
Такмичар који за време игара удари свог или супарничког играча биће кажњен:

забраном наступања на одређеном броју утакмица или наступа

временском забраном наступања

искључењем из СИМ-а
Такмичар или вођа екипе/тренер/капитен који физички нападне службену особу на
терену или ван њега биће кажњен:

искључењем из СИМ-а
г) ПРЕКИД ИГРЕ, НАПУШТАЊЕ ТЕРЕНА И НЕГИРАЊЕ УТАКМИЦЕ
Ако се утакмица прекине одговорношћу једног или више играча једне екипе, екипа ће
бити кажњена:

искључењем из СИМ-а
Такмичар или Вођа тима/Тренер/Капитен који наговара екипу да из било којих
разлога напусти терен или не започне игру биће кажњен:

искључењем из СИМ-а
Ако наговарање прихвате и остали играчи, екипа и појединци биће кажњени:

забраном играња у трајању од шест месеци до две године.
Екипа или појединац који не дође на такмичење губи утакмицу (меч) без борбе. Други
изостанак повлачи дисквалификацију и губитак свих утакмица без борбе тј. све
утакмице се региструју у корист супарника.
д) НЕПРАВИЛНА НАСТУПАЊА
Такмичар који наступи на СИМ-у а према одредбама Правилника није имао право
наступа:
јер је био старији од одређене старосне категорије биће кажњен:

дисквалификацијом тог појединца и/или екипе за коју је наступао из даље
такмичења у текућој години. У случају да тај појединац наступа и у осталим
спортовима биће дисквалификован и из свих спортова на СИМ-у чак и ако није
повредио правила у осталим спортовима

одузимањем поена екипи.
јер је наступао за две екипе у истом спорту и истој старосној категорији, биће
кажњен:

дисквалификацијом тог појединца и/или екипе за коју је наступао из даљег
такмичења у том спорту

одузимањем поена екипи
- јер је наступао иако је имао забрану наступа (црвени картон и сл), биће кажњен:

дисквалификацијом тог појединца из даљег такмичења у том спорту, а екипу
губитком утакмице и поена.

ђ) ПОДСТИЦАЊЕ И РАСПИРИВАЊЕ МРЖЊЕ ИЛИ НАСИЉА
Такмичар који јавно подстиче и распирује друге на мржњу или насиље или јавно
вређа, омаловажава, дискриминише или друге подстиче на дискриминацију других
на националној, расној, верској или родној основи, укључујући и боју коже, као и ко
јавно истиче симболе несношљивости или које вређају друге тимове, групе или
појединце казниће се:


искључењем из СИМ-а.

Члан 11.
Сваки покушај давања лажних, нетачних или непотпуних података или неовлашћеног
преправљања значајних података у Пријави биће санкционисано искључењем из СИМ-а
или одузимањем поена појединцу и/или екипи.
Члан 12.
Казна за појединца може се односити и за целу екипу.
Члан 13.
Службеници, Вође тимова/Капитени/Тренери и такмичари дужни су доћи на
такмичење примерено обучени и понашати се узорно, не смеју пушити, конзумирати
алкохол на или непосредно уз спортска игралишта.
Члан 14.
Сви учесници Завршног такмичења морају се придржавати кодекса понашања. У
смештајним и спортским објектима је забрањено свако уношење и/или конзумирање
алкохола и цигарета. Свако кршење ове забране подразумева дисквалификацију
такмичара са СИМ-а и повратак кући о трошку прекршиоца. Такође, у случају
недоличног понашања и могућих изгреда такмичара (нпр. у случају материјалне штете
на превозним средствима, спортским теренима, смештајним објектима и сл) сами ће
сносити трошкове причињене штете и бити враћени кући о свом трошку.
ЖАЛБЕ
Члан 15.
У случају да било која екипа или појединац уложи жалбу дужни су је и поднети у
писаној форми најкасније следећи дан до 12.00 часова а претходно исту најавити
уписивањем у записник након завршетка меча.

Члан 16.
Против одлуке о прекршају тј. казнама може се изјавити жалба другостепеном органу.
Жалба се подноси писменo u року од 24 часа од пријема одлуке и мора бити у писаној
форми.
Члан 17.
Жалба на одлуку о казни не одлаже спровођење првостепене одлуке о забрани наступа
или вршењу дужности.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
За питања која нису регулисана овим правилником а појаве се у дисциплинском
поступку, Дисциплинска комисија СИМ-а ће користити друге одговарајуће прописе.
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу од дана његовог доношења.

У Београду, 01.04.2017. године

