КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
- КОМСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ –
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ УТАКМИЦА НА
ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

ПРОТОКОЛ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УТАКМИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ КОСОВА И
МЕТОХИЈЕ
Члан 1.
Овим Протоколом се уређују правила за организовање кошаркашких утакмица и
других такмичења на територији Косова и Метохије (у даљем тексту КиМ).
Члан 2.
Организатор утакмице на територији КиМ дужан је да најкасније 7 дана пре
одигравања утакмице кошаркашком савезу који води такмичење и гостујућем клубу
достави:
1) Време и место одигравања утакмице,
2) Означи административни прелаз на којем ће гостујућа екипа прећи
административну линију са КиМ,
3) Списак неопходне документације за играче, службена лица и возило потребних
за прелазак административне линије,
4) Време у које ће гостујућа екипа бити на административном прелазу или другом
месту које означи организатор,
5) Обавештење о лицу за контакт организатора утакмице и број телефона лица за
контакт,
6) Обавештење о начину преласка преко административног прелаза са КиМ и
превозу од административног прелаза до места одигравања утакмице и од места
одигравања утакмице до административног прелаза.
Члан 3.
Организатор утакмице дужан је да организује прелазак гостујуће екипе преко
административног прелаза са КиМ.
Организатор утакмице дужан је да сачека гостујућу екипу на месту пре преласка
административног прелаза.
Организатор утакмице је овлашћен да, ради пролаза преко административног
прелаза, измени организацију превоза играча, службених лица и спортске опреме гостујуће

екипе од административног прелаза до места одигравања утакмице и од места одигравања
утакмице до административног прелаза.
Уколико организатор утакмице измени организацију превоза у смислу става 2 овог
члана, трошкове превоза од адмистративног прелаза до места одигравања утакмице и од
места одигравања утакмице до административног прелаза сноси организатор утакмице.
Организатор утакмице је дужан да надокнади било какву штету која настане током
преласка административног прелаза и превоза од административног прелаза до места
одигравања утакмице и од места одигравања утакмице до административног прелаза.
Члан 4.
Гостујућа екипа је дужна да:
1) У време које је организатор утакмице означио у пријави буде на
административном прелазу или другом месту пре административног прелаза које
је организатор утакмице означио,
2) Да пружи на увид организатору утакмице сву потребну документацију за играче,
службена лица и возило коју је организатор утакмице означио у пријави,
3) Поступи у складу са налозима организатора утакмице, осим уколико предлози
нису противни императивним прописима Републике Србије и КСС или могу
довести до материјалне штете или угрожавања безбедности играча и службених
лица.
Члан 5.
Организатор утакмице је дужан да одмах обавести комесара такмичења КСС
уколико гостујућа екипа не поступи у складу са обавезама из члана 4 Протокола или уколико
и поред предузетих мера из чланова 2 и 3 Протокола гостујућој екипи или делу гостујуће
екипе није дозвољен пролазак преко административног прелаза.
Комесар такмичења је дужан да о примљеном обавештењу сачини службену
белешку.
Члан 6.
Гостујућа екипа је дужна да одмах обавести комесара такмичења КСС уколико су
налози организатора утакмице који се односе на пролазак преко административног прелаза
противни императивним прописима Републике Србије и КСС или могу довести до
материјалне штете или угрожавања безбедности играча и службених лица.
Комесар такмичења је дужан да о примљеном обавештењу сачини службену
белешку.
Члан 7.
Гостујућа екипа може да одбије да одигра утакмицу уколико делу играча или
службених лица није дозвољен пролазак преко административног прелаза и поред
предузетих мера из чланова 2 и 3 Протокола или уколико организатор утакмице није успео
да пренесе опрему гостујуће екипе до места одигравања утакмице.

Организатор треба да благовремено достави РКС и гостујућој екипи Kовид протокол
за улазак на KиМ који важи за време одигравање утакмице.
Гостујућа екипа је обавезна да о одлуци из става 1 овог члана обавести делегата
утакмице непосредно пре почетка утакмице или комесара такмичења одмах након сазнања
да делу играча или службених лица није дозвољен пролазак преко административног
прелаза.
Комесар такмичења је дужан да о примљеном обавештењу сачини службену
белешку.
Члан 8.
У случају да се утакмица не одигра из разлога наведених у члану 7 Протокола и поред
предузетих мера из чланова 2, 3 и 4 Протокола, организатор утакмице је дужан да у року од
3 дана закаже утакмицу на теирторији Републике Србије ван КиМ.
Уколико организатор не закаже утакмицу, у складу са ставом 1 овог члана, гостујућа
екипа је у обавези да закаже утакмицу у року од 3 дана на територији Републике Србије ван
КиМ.
Члан 9.
Уколико организатор утакмице не поступи у складу са одредбама чланова 2 и 3
Протокола, дужан је да у року од 3 дана закаже утакмицу на територији Републике Србије
ван КиМ.
Уколико организатор не закаже утакмицу, у складу са ставом 1 овог члана, гостујућа
екипа је у обавези да закаже утакмицу у року од 3 дана на територији Републике Србије ван
КиМ.
Члан 10.
Уколико гостујућа екипа не поступи у складу са одредбом члана 4 Протокола,
утакмица ће бити регистрована службеним резултатом.
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