DUŽNOSTI PRVOG SUCA U ULOZI DELEGATA UTAKMICE

PRAVILNIK O NATJECANJU - DELEGAT UTAKMICE
Članak 22.
Na utakmicama stalnih natjecanja HOS-a osoba u svojstvu delegata nadzire da li se
natjecanje provodi u skladu s propisima HOS-a i pravilima odbojkaške igre.
Funkciju delegata obavlja ili prvi sudac ili nadzornik suđenja.
Članak 23.
Prije utakmice delegat je obvezatan pregledati natjecateljsku dokumentaciju igrača
(iskaznice) i ne dopustiti nastup onim igračima koji nemaju na to pravo.
Ako delegat ustanovi da neki igrač nema natjecateljsku iskaznicu, može mu dopustiti
nastupanje na osnovi uvida u osobnu iskaznicu ili putovnicu i uzimanjem pisane
izjave voditelja kluba, a klub je obvezatan u roku od 48 sati dostaviti njegovu
natjecateljsku iskaznicu nadležnom tijelu koje rukovodi natjecanjem.
Članak 24.
Prije utakmice delegat je obvezatan pregledati i trenerske licence i ne dopustiti
trenerima voditi ekipe bez važećih licenci.
Ako trener nema kod sebe svoju licencu, postupak je isti kao i za igrače bez
natjecateljske iskaznice.
Članak 25.
Delegat pregledava sve potrebne uređaje i instalacije na borilištu, da bi utvrdio,
odgovaraju li Pravilima igre, propisniku i odredbama ovoga Pravilnika.
Ako organizator – domaćin nije izvršio sve tehničke pripreme, delegat će odrediti
vrijeme od 15 minuta u cilju otklanjanja propusta.
Ako ni poslije ovog vremena utakmica ne može početi, delegat donosi odluku o
odigravanju ili neodigravanju utakmice i o tomu obvezatno podnosi izvješće
nadležnom tijelu.
Članak 26.
Prvi sudac i nadzornik suđenja (ako je određen za utakmicu) na prvenstvenoj
utakmici nadležan je /nadležni su odlučiti o odstranjenju publike koja onemogućava
normalan tijek utakmice.
Smatrat će se da je radi ponašanja publike onemogućen regularan tijek utakmice,
ako publika čini nepristojne i nesportske ispade prema igračima ili sucima, ako se na
teren bacaju razni predmeti, ako službene osobe HOS-a ili igrači budu otvoreno
napadnuti i sl.
U okolnostima iz stavka 2. ovog članka, prvi sudac prekida utakmicu, a ako je
određen i nadzornik suđenja utakmicu prekida prvi sudac u dogovoru s nadzornikom
suđenja.
Članak 27.
Delegat je poslije utakmice dužan sačiniti protokol tj. posebno izvješće o okolnostima
iz prethodnog članka.
Članak 28.
Ako se klub žali na rezultat utakmice, delegat je obvezatan odmah prikupiti pisane
izjave svih službenih osoba (sudačkog kolegija) o navodima i obrazloženje žalbe, koja
je unijeta u zapisnik.
Delegat daje pisano izvješće i svoje mišljenje o žalbi.
Članak 29.
Zbog nedoličnog ponašanja prvi sudac može odstraniti igrača ili službenu osobu.
Od odstranjenog igrača, odnosno službene osobe, delegat uzima izjavu koju
odstranjeni igrač, odnosno službena osoba potpisuje i prilaže je uz izvješća.
Sudac koji odstrani igrača obvezatan je uz izvješća priložiti i svoje izvješće o
odstranjenju ako je na utakmici određen nadzornik suđenja.
Članak 30.
Delegati mogu biti sportski djelatnici koji imaju zvanje suca međunarodnog ili
nacionalnog ranga.
Prvi sudac obavit će funkciju delegata ukoliko nije određen nadzornik suđenja za
utakmicu.

PROPISNIK NATJECANJA
PRVIH HRVATSKIH ODBOJKAŠKIH LIGA
ZA NATJECATELJSKU SEZONU 2020./2021
NAPOMENA : Vezano za PROPISNIK NATJECANJA PRVIH HRVATSKIH ODBOJKAŠKIH LIGA ZA NATJECATELJSKU
SEZONU 2020./2021, obrati pažnju na izmjenjene ili nove članove :
- tehnički sastanak ( čl.25 )
- sastav momčadi ( čl. 43 )
- delegiranje delegata – nadzornika suđenja ( čl. 48, 51 )
- dokumenti ( čl. 52)
Ovu stranicu nije potrebno slati u ured HOS-a, već je ista informativnog karaktera

