Такмичарска сезона 2010/2011
САВЕЗ СЈЕДЕЋЕ ОДБОЈКЕ ИНВАЛИДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
SITTING VOLLEYBALL FEDERATION of DISABLED REPUBLIC of SRPSKA

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА ЗА КУП РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Бања Лука, август 2010. године

На основу члана 23. Статута Савеза сједеће одбојке инвалида Републике
Српске, Управни одбор Савеза на сједници одржаној дана __. __. 2010. године,
донио је

ПРОПОЗИЦИЈЕ
ТАКМИЧЕЊА ЗА КУП РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
Куп Републике Српске је стално такмичење одбојкашких клубова инвалида,
регистрованих у Савезу и других екипа одбојкаша инвалида са територије
Републике Српске, које се одржава сваке године.
Члан 2.
Екипе које нису регистроване у Савезу, а пријаве се за такмичење, посебним
актом Директора такмичења се лиценцирају за такмичење у Купу РС.
Клубови регистровани у Савезу обавезни су да учествују сваке године у
Купу РС.
Члан 3.
Куп РС одвија се на турнирском принципу у два круга, по важећим
међународним правилима игре, овим пропозицијама и другим актима Савеза.
Члан 4.
Први круг такмичења су полуфинални турнири.
У овом кругу такмичења формирају се четири полуфиналне групе чији су
носиоци четири првопласиране екипе из претходног првенства Републике Српске.
Носиоци група су уједно домаћини и технички организатори полуфиналних
турнира.

Члан 5.
Састави полуфиналних група одређују се жријебом .
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Полуфинални турнири играју се у једном дану а распоред утакмица одређује
се на основу Бергерових таблица.
Побједници полуфиналних турнира обезбјеђују директан пласман на
финални турнир Купа РС.
Члан 6.
На финалном турниру Купа учествују 4 екипе, побједнице полуфиналних
турнира.
Распоред утакмица на Финалном турниру је следећи:
-

у првом колу састају се екипе утврђене жријебом.

-

у другом колу поражене екипе из првог кола играју утакмицу за треће
мјесто, а побједници из првог кола финалну утакмицу Купа.
Члан 7.

Финални турнир Купа Републике Српске игра се у Бања Луци.
Домаћин и организатор Финала Купа је Савез сједеће одбојке инвалида РС.
Покровитељ Финала Купа је министарство надлежно за питање бораца у
Влади Републике Српске.
Трошкови техничке организације финалног турнира Купа РС падају на терет
Савеза, а трошкове пута и боравка сносе екипе учеснице свака за себе.
Члан 8.
На почетку финалног турнира обавезан је церемонијал отварања који
подразумијева постројавање екипа у спортској опреми, свирање химне Републике
Српске и свечани чин отварања турнира.
На завршетку турнира обавезно је свечано проглашавање побједника Купа
РС у присуству постројених екипа и судијског колегијума.
Проглашење побједника подразумјева додјелу медаља за освојено треће,
друго и прво мјесто.
Екипи која је освојила Куп РС додјељује се пехар у трајно власништво.
На финалу Купа РС врши се проглашење најбољег играча на турниру за
који Савез обезбјеђује награду.
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Одлуку о проглашењу најбољег играча доноси жири састављен од тренера
екипа учесница и Врховног судије или делегата турнира.
Члан 9.
Турнири Купа РС третирају се као јединствено такмичење у оквиру једног
круга и играчи се пријављују једном на почетку турнира.
Члан 10.
Службена лица су:
На полуфиналним турнирима тројица судија, Делегат ССОИ РС и
записничар.
На финалном турниру четворица судија, Делегат ССОИ РС, записничар и
двојица линијских судија за финалну утакмицу Купа РС.
Члан 11.
Накнаде службеним лицима исплаћују се у складу са Одлуком о накнадама
службеним лицима, с тим да судије могу наплатити максимално по двије, а
записничари и линијске судије по три предвиђене таксе.
Члан 12.
На свим турнирима Купа формира се Такмичарска комисија која је
састављена од представника клубова учесника турнира и Врховног судије делегата који је уједно предсједник Такмичарске комисије.
Такмичарска комисија одлучује већином гласова. У случају истог броја
гласова, одлучујући је глас Предсједника комисије.
Жалба на утакмицу на турниру улаже се одмах по завршетку утакмице и у
писменом облику доставља у року од пола часа уз уплату од 100 КМ предсједнику
Такмичарске комисије (Делегат ССОИ РС или Врховни судија-делегат).
Одлука Такмичарске комисије је коначна и мора бити донесена за вријеме
трајања турнира.
Члан 13.
Клуб који не испоштује члан 2. став 2. ових Пропозиција казниће се
новчаном казном од 300 КМ и против истог се може покренути дисциплински
поступак.
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Члан 14.
За све што није предвиђено овим Пропозицијама важе одредбе Правилника
о регистрацији клубова и играча, Правилника о такмичењу, Правилника о
дисциплинској и материјалној одговорности, Пропозиције такмичења ССОИ РС и
остала акта, у зависности од питања које се третира.
Члан 15.
Тумачење ових Пропозиција даје Управни одбор Савеза.
Члан 16.
Пропозиције ступају на снагу даном доношења, а примјењују се у
такмичењу за Куп РС од такмичарске сезоне 2010/2011.

Дана __.__. 2010. године.
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