КУГЛАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА
Број: 1-2019
Дана: 05.02.2019. године
Нови Сад
Такмичарска комисија Куглашког савеза Војводине (у даљем тексту ТК КСВ) на основу Пропозиција за сезону
2018/2019, а поводом прекида утакмице Прве Војвођанске лиге 13. кола игране у Бечеју између екипа
„Полет“ Сомбор и „Срем“ Сремска Митровица након саслушања актера утакмице Милице Павлиц, главног
судије, Милорада Јеличића представника екипе „Полет“ и Предрага Ковачића представника екипе „Срем“ и
сагледавања свих пристиглих материјала везаних за поменуту утакмицу доноси следеће:
О Д Л У К Е :
1. Утакмица 13. кола Прве Војвођанске лиге између екипа Полет и Срем прекинуте у 64. хицу
последњег (трећег) блока ће се наставити одигравањем преосталих хитаца у недељу 24.02.2019.
године са почетком у 11 сати, а трошкове овог наставка сносе екипе Полета и Срема свако свој део.
2. Покреће се дисциплински поступак против вође екипе Срем Предрага Ковачића због
непотписивања записника на утакмици приликом прекида исте.
3. Због повреда Правилника и не завршавања утакмице главни судија Милица Павлиц се предаје
Судијској дсциплинској комисији КСВ ради спровођења поступка због грешака учињених на
утакмици Полет – Срем.
4. На основу изјава Милорада Јеличића и Милице Павлиц да је Зденко Павлиц обављао дужност
техничког лица на куглани за време поменуте утакмице прослеђује се информација Дисциплинској
комисији КСС која је донела раније одлуку о кажњавању поменутог лица и који је тражио да му та
казна мирује док је ван земље.
5. Пошто је жалба КК „Срем“ усвојена делимично, доноси се одлука да се такса на жалбу врати.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА НАСТАВАК УТАКМИЦЕ:
Екипе настављају утакмицу са до тада постигнутим резултатом. Екипа Полета може да настави игру са
играчима који су били на стази Грбић и Сарапа, или да изврши једну замену пошто је једна већ урађена , док
пошто је екипа Срема извршила већ једну замену другу врши уместо кажњеног Ковачић Предрага, са новим
играчем, а Лукач Борис мора наставити са игром.
Записник (нови записник препис оригинала) са постигнутим резултатом до тог момента ће бити прослеђен
главном судији и он ће га донети са собом, те на крају утакмице ће то бити оригинал који се потписује и
шаље ТК КСВ. Попуњава се нови Судијски извештај, а екипе су дужње да предају нове спискове екипа
попуњене са местима 5 и 6 као и Полет једну резерву, а Срем једном резервом. На Полетовом списку је
обавезно и име техничког лица на том наставку утакмице.
Екипа која не жели да игра наставак утакмице може исту предати без последица по Пропозцијама писменим
путем до 20. фебруара 2019. године.
Поука о правном леку:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба по Пропозицијама Управном одбору Куглашког савеза Војводине
у року од 8 (осам) дана од пријема исте.
Достављено:
- КК Срем
- КК Полет
- Судијска комисија КСВ
- Дисциплинске комисије КСВ, КСС, ДСК КСБ
- Ахива
ТК КСВ
Чуквас Мирко, председник
Јовичић Драган, члан
Месарош Иван, члан

