ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА МОСС И БС

ОБАВЕШТЕЊЕ И УПУТСТВО
Везано за сва такмичења у организацији МОСС и Б. Савеза
- Судије морају доћи на време,најкасније 30 минута пре почетка такмичења. Време доласка
судија на такмичење у записнике о такмичењу уписује такмичар што оверава својим потписом. Судије и такмичар су дужни да једни другима дају на увид судијске легитимације
и чланске карте са уписаним алкицама и плаћеном чланарином.
- Судије са овлашћењем доносе код такмичара нумерисану кесицу са обележавајућим
алкицама које стављају на слободну ногу голуба. Приликом преузимања овлашћења за
суђење на који је закачена кесица са обележавајућим алкицама судије су дужне да провере
тачан број алкица (9). У случају неког проблема обратити се свом општинском штабу.
- Судије уписују у такмичарски записник на првој страни у рубрици „боја“, боју и број
обележавајуће алкице а број кесице, боју и бројеве обележавајућих алкица које се не
користе уписују се на задњој страни записника у последњој рубрици где се налази печат
савеза
- Судије воде оба записника истовремено ( и прву и унутрашњу страну). Записници се пишу
појединачно а не преко индига. Такмичар је дужан да прати вођење и писање записника и
да буде упознат са свим променама. На крају такмичења, такмичар и судије су дужни да
прочитају записник и ако нема примедби да га потпишу, а ако имају примедбе исте уписују
у одговарајуће рубрике.
- По одржаном такмичењу (успешно или неуспешно) са записником о такмичењу такмичар
је дужан у општински штаб вратити кесицу са свим обележавајућим алкицама, изузев
алкица где је у записник констатовано да голуб (или голубови) до закључења такмичења
нису слетели.
- Члан 20. Голубови по правилу треба групно и кружно да лете тако да се увек могу несметано пратити током лета. Јато такмичара мора да броји најмање пет (5) голубова од
старта па до постизања прописног виса.
Јато такмичара мора бити компактно од старта до постизања прописног виса. Јату такмичара се након старта дозвољава пет минута консолидације под условом да јато увек
броји најмање пет голубова. Након истека времена од пет минута, сваки голуб који се
издвоји из јата све до постизања прописног виса се дисквалификује...
Члан 35. Кад такмичар има пет (5) исправних голубова.
МОРА ДА СЕ ИЗЈАСНИ ДА ЛИ НАСТАВЉА ТАКМИЧЕЊЕ И ТО СЕ УПИСУЈЕ У ЗАПИСНИК...
- Члан 25. За сва савезна такмичења такмичар је дужан да пријави број голубова који лете
преко 12 сати у сениорском и преко 9 сати у јуниорском такмичењу општинском штабу...
А он обавештава окружни штаб. Окружни штабови су у обавези да приликом слања
записника доставе и списак такмичара који су пријавили лет голубова преко 12 часова у
сениорском односно 9 часова у јуниорском такмичењу.
- Судије су дужне да у прву непопуњену колону на средњој страни упишу време и број
голубова који је пријављен штабу. На крају реченице потписују се судије и такмичар.
У случају да се то не уради записник такмичара такмичарска комисија одбациће као
неисправан. Није дозвољено вршити никакве исправке на такмичарским записницима...
Окружни штаб обавештава истога дана главни штаб МОСС или Б. савеза ( зависи од
организатора такмичења) најкасније до 23.30 часа о редоследу првих пет најуспешнијих
такмичара у округу.
- Остварени просечан резултат лета јата као и појединачан лет голуба испод пет часова
( за сениоре) се не признаје односно дисквалификује.
- Предају записника ( први примерак,овлашћења судија и кесицу са обележавајућим
алкицама) врши такмичар истога дана најкасније до 22 сата. Једино у случају кад голуб
слети у 21 сат и после, такмичар је у обавези да то одмах јави општинском штабу.
Такмичар тада може доставити записник најкасније два (2) сата по силаску задњег
голуба ( члан 15. став 2.). Овлашћено лице општинског штаба приликом пријема записника уписује време пријема и оверава својим потписом.
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- Без одобрења главног штаба такмичари не смеју пуштати голубове.
- Општински савези формирају штабове у којима се мора налазити сваки од пријављених
резервних судија како би у случају недоласка делегираних судија могли извршити замену.
- Општински савези одређују одговорно лице које при штабу обавља све техничке послове
пре, у току и после такмичења, и оно је одговорно за спровођење свих наведених
обавештења.
- Овлашћено лице општинског штаба у року од два дана (уторак) по одржаном такмичењу
све прикупљене записнике (успешне, дисквалификације и одложена такмичења) кесице
са обележавајућим алкицама, као и овлашћења судија шаље поштом техничком секретару
савеза ( члан 15. став 3.).
НЕДОСТАВЉАЊЕ ЗАПИСНИКА ПО ОДРЖАНОМ ТАКМИЧЕЊУ У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ
МОРА ИМАТИ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ПОНИШТАВАЊЕ РЕЗУЛТАТА И АКО ЈЕ ИСТИ РЕГУЛАРНО
ПОСТИГНУТ. (ЧЛАН 15. СТАВ 6.)
ПОВРАЋАЈ НОВЦА ЗА ПУТНЕ ТРОШКОВЕ СУДИЈА ЗА НЕОДРЖАНО И ОДЛОЖЕНО
ТАКМИЧЕЊЕ ИЗВРШИТИ НА РАЧУН САВЕЗА НАЈКАСНИЈЕ ЗА СЕДАМ ДАНА.
- Ако такмичар одустане од такмичења, дужан је да о томе обавести председника такмичарске комисије окружног савеза и комисију која је требала доћи, најкасније један (1)
дан пре одржавања такмичења ( члан 68.). Такође је у обавези да врати обадва записника
у предвиђеном року.
Уколико дође до одлагања на сам дан такмичења, такмичар је дужан да упише у записник
да ли је комисија долазила или не.
- Код спорних ситуација судије и такмичар могу да позову такмичарски штаб (општински
штаб), а он шаље контролоре. У оваквим ситуацијама у контролу морају обавезно ићи
два контролора.
- Контролори своја запажања уписују иза последње реченице коју је написала комисија
која води такмичење, уписују време контроле и потписују се.
ОДРЕЂИВАЊЕ КОНТРОЛНЕ КОМИСИЈЕ ВЕЗАНО ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
МОСС И БАЛКАНСКОГ САВЕЗА СПАДА У НАДЛЕЖНОСТ ОКРУЖНИХ САВЕЗА.
У КОЛИКО ДОЂЕ ДО НЕПОШТОВАЊА БИЛО КОГ ОД НАВЕДЕНИХ ОБАВЕШТЕЊА
И УПУТСТАВА, ПРОТИВ ПОЧИНИОЦА БИЋЕ ОДМАХ ПОКРЕНУТ ДИСЦИПЛИНСКИ
ПОСТУПАК.
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СВИМ ТАКМИЧАРИМА ЖЕЛИМО ПУНО УСПЕХА ,
А СУДИЈАМА ФЕР И КОРЕКТНО СУЂЕЊЕ !
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