Не сматра се прекршајем радња која, иако садржи обележје прекршаја
одређена Правилником, представља незнатну спортску опасност због малог
значаја или због одсутности или незнатности штетних последица.

Учинилац прекршаја има у дисциплинском поступку право на: вођење
поступка без одуговлачења и са што мање трошкова; независност, стручност и
непристрасност органа који одлучује о одговорности; браниоца о личном трошку;
изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену одлуку и жалбу, ако овим
Правилником није другачије прописано.
Члан 4.

Сврха изрицања дисциплинских санкција је:
- васпитни утицај на учиниоца прекршаја да не чини исте,
- превенција-васпитни утицај на друге да не чине прекршаје,
- спречавање учиниоца да не врше прекршаје, и
- чување угледа ватерполо спорта.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Одредбе овог Правилника примењиваће се:
а) на све играче клубова чланова ВСС,
б) на све клубове и чланове ВСС,
ц) на сва лица која се баве ватерполом, професионално или аматерски у оквиру
чланства и лица под ингеренцијама ВСС.
Члан 6.

Пријаву за учињени прекршај има право да поднесе сваки члан ВСС.
Неподношење пријаве од стране службених особа представља дисциплински
прекршај.
Члан 7.

Ако је извршено више прекршаја, претходно ће се утврдити казна за сваки
прекршај, па изрећи јединствена казна, која не може прећи двоструку висину
најтеже утврђене казне.
Члан 8.

Приликом одмеравања казне прекршитељу се морају узети у обзир све
олакшавајуће и отежавајуће околности које постоје у конкретном случају, а
нарочито: тежина учињеног прекршаја и његове последице, степен одговорности
прекршитеља и његово држање пре и после извршења прекршаја, као и његово
раније кажњавање.
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Члан 9.
Уколико се утврде олакшавајуће околности, онда се може изрећи и блажа
казна од предвиђене.
Члан 10.

Нико не може бити кажњен, нити се поступак може покренути, ако је
пријава поднета месец дана по сазнању о извршеном прекршају, осим у вези с
наговарањем и подмићивањем и прекршаја у вези са регистрацијом играча, а
најкасније 6 месеци од дана учињеног прекршаја.
Апсолутна застарелост наступа годину дана после извршеног прекршаја, а у вези
са регистрацијом играча, пет година.
Члан 11.

Нико не може бити кажњен пре него што је добио могућност да се изјасни
на пријаву поднету против њега, ако овим правилником није другачије прописано.
Ако пријављени не достави писмену изјаву у року остављеном у изјави, поступак
ће се наставити.
Члан 12.

Клубови, играчи и функционери могу бити позвани на дисциплинску
одговорност и кажњени у смислу овог Правилника због повреде обавезног
понашања учињених:
а) за време вршења одговарајуће функције и
б) за време након вршења функције, уколико је дисциплински поступак започео за
време обављања функције.

Да би постојало дело учињено у периоду означеном у претходном ставу под
б) потребно је да је оно извршено у вези са ватерполо спортом у било које време и
на било којем месту.
ВРСТЕ КАЗНИ

Члан 13.
КАЗНЕ СУ:
а)за клубове:
1. опомена,
2. новчана казна,
3. забрана одигравања утамица у присуству публике од 1 - 6 утакмица, или
од једног до шест месеци,
4. забрана
одигравања одређеног броја утакмица
на
базенима
одређеногподручја од 1 - 6 утакмица, или једног до шест месеци,
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5. одузимање бодова од 1 - 6,
6. брисање из такмичења и враћање у нижи ранг такмичења.
б) за тренере и клупске функционере:
1. опомена,
2. новчана казна,
3. забрана вршења дужности за одређен број утакмица од 1-6,
4. забрана вршења дужности од једног месеца до три године.

в) за играче:
1. опомена,
2. новчана казна,
3. забрана играња првенствених или куп утакмица од 1-6,
4. забрана играња од једног месеца до три године.

ПРИМЕНА КАЗНИ

Члан 14.
Забрана играња - вршења дужности на одређеном броју утакмица важи за
национални ранг такмичења.
Казна забране играња повлачи и казну забране вршења дужности у
ватерполо спорту и обратно.
Играч, тренер или функционер кажњен због прекршаја на првенственој или
куп утакмици казну ће издржавати почев од прве следеће званичне првенствене
или куп утакмице у зависности које се према календару такмичења ВСС одиграва
прва.
Клуб кажњен одузимањем бодова губи одређен број бодова од оних које је
освојио до изрицања казне. Уколико клуб до изрицања казне није освојио довољан
број бодова, ови бодови ће се одузети од оних које клуб освоји до краја првенства
текуће године, односно у наредном такмичењу.
Уколико кажњени играч није играо на утакмици која је поништена,
неиграње на тој утакмици не урачунава му се у казну забране играња.
Члан 15.

Рок за плаћања новчане казне износи 8 дана од дана уручења првостепене
одлуке.
У одлуци о казни одређује се да ће новчана казна, уколико се не плати у
року од 8 дана од правоснажности одлуке, бити замењена казном забране
наступања, све док се казна не измири.
Члан 16.

Уколико клупски функционер направи дисциплински прекршај у вршењу
своје дужности, због таквог прекршаја може бити кажњен и клуб у чије је име
прекршилац обављао дужност.
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ПОСЕБНИ ДЕО - ВРСТЕ ПРЕКРШАЈА НЕСПОРТСКО ПОНАШАЊЕ
Члан 17.
Неспортско понашање је: псовање, непристојни гестови, приговарање и
омаловажавање одлука судија и наређењима ватерполо руководства и
функционера који врше одређену дужност, као и изазивање играча своје и
противничке екипе, функционера и гледалаца речима, покретима и гестовима, као
и све оне радње које могу штетити угледу ватерполо спорта.
Прекршитељ ће се казнити опоменом, или забраном играња - вршења
дужности од 1 - 6 утакмица, или забраном играња - вршења дужности до једне
године.
ГРУБОСТ

Члан 18.
Под грубошћу се подразумева таква намерна игра чији је циљ да
онеспособи противничког играча, односно да му ударцем руке, ноге или главе
нанесе повреду.
Прекршитељ ће се казнити од 1 - 6 утакмица неиграња, а у случајевима
тежих последица, временском казном од 1 - 3 године неиграња.
ФИЗИЧКИ НАПАД
Члан 19.
Под физичким нападом подразумева се физички напад играча или
функционера на играча или функционера своје или противничке екипе, на судију
или на функционера ватерполо руководства, или на гледаоца, а који се изврши на
пливалишту, или ван пливалишта, али у вези са ватерполо спортом.
Прекршитељ ће се казнити забраном наступа од најмање две утакмице или
од два месеца до две године, а у тежим случајевима и до три године забране
играња или вршења дужности.
ПРЕКИД ИГРЕ
Члан 20.
Под прекидом игре подразумева се случај када се утакмица не одигра у
целом времену предвиђеном правилима игре, услед нереда играча, тренера,
функционера клуба, или гледалаца.
Прекршитељ ће бити кажњен и то:
- играчи и тренери појединачно забраном наступа на најмање три утакмице,
или од 6 месеци до 2 године,
- функционери од 6 месеци до 2 године,
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-

клубови, ако је дошло до прекида игре кривицом играча или функционера
домаће екипе, забраном одигравања најмање три утакмице на
пливалиштима одређеног подручја, а ако је до прекида дошло кривицом
гледалаца, клуб домаћин ће се казнити забраном одигравања најмање 3
утакмице уз присуство публике.

НАПУШТАЊЕ ПЛИВАЛИШТА

Члан 21.
Под напуштањем пливалишта подразумева се својевољно напуштање
пливалишта одустајањем од даљег играња пре краја утакмице.
Прекршитељ ће се казнити и то: играчи и тренери појединачно најмање
забраном играња на 3 утакмице, или од 6 месеци до 2 године, функционери
временском казном од најмање 6 месеци, а клуб одузимањем најмање 3 бода.
Капитен екипе може бити строжије кажњен.

НЕОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
Члан 22.

Клуб организатор који не обезбеди све услове потребне за нормално
одвијање такмичења, односно уколико учини погрешне радње, или их уопште не
учини, а био је дужан да их учини у смислу одредби Правила ватерполо игре, овог
Правилника, пропозиција такмичења и других општих аката ватерполо
организације, казниће се новчаном казном или забраном одигравања утакмица
на пливалиштима одређеног подручја. Код одмеравања казне дисциплински
орган је дужан да процени интензитет напора који је организатор предузео у
циљу извршавања дужних радњи.
Као клуб организатор сматра се клуб који организује и такмичења
турнирског система и утакмица на алтернативном пливалишту.
НЕРЕДИ НА УТАКМИЦАМА

Члан 23.
Под нередима на утакмицама подразумевају се:
 физички напад,
 увредљиво понашање,
 вулгарно понашање.
Под физичким нападом подразумева се физички напад гледалаца или
клупских функционера на играче и функционере, а који се изврши на пливалишту,
пре, за време и након утакмице, а поводом ње.
Под увредљивим понашањем сматра се бројно и учестало узвикивање или
скандирање речи од стране дела публике, које вређају људска, национална или
морална осећања једног или више играча, једне или обе екипе у игри, или
службених особа.
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Под вулгарним понашањем подразумева се бројно и учестало извикивање
непристојних израза и псовки од стране дела публике.
Пракршилац у смислу овог члана је клуб организатор и казниће се новчано
или забраном одигравања утакмице уз присуство публике, или забраном
одигравања утакмица на одређеном подручју.
Код одлучивања дисциплински орган је дужан да процени интензитет
напора које је организатор уложио како би обезбедио да до нереда на утакмици не
дође.
ЗАНЕМАРИВАЊЕ И НЕЕФИКАСНО ОБАВЉАЊЕ ДУЖНОСТИ
Члан 24.
Занемаривање или неефикасно обављање дужности састоји се из
пропуштања обављања радњи пре, за време и после утакмице, а које је службена
особа била дужна да обави у оквиру поверене јој функције.
Прекршилац ће се казнити опоменом, или временском казном до 6 месеци
забране вршења функције коју је занемарио или неефикасно обавио.
У случају да је занемаривање или неефикасно обављање дужности уследило
из навијачких или других недозвољених побуда, прекршилац ће се казнити
забраном вршења дужности у ватерполо спорту до 3 године.
ПОСЕБНИ ПРЕКРШАЈИ ПРИ ОБАВЉАЊУ СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ НА
ТАКМИЧЕЊУ
Члан 25.
Службена особа која неоправдано не дође у одређено време или уопште не
дође ради обављања своје дужности на такмичењу, казниће се забраном вршења
дужности од 3 месеца до годину дана.
Службена особа непрописно одевена приликом вршења дужности, у
супротности са одредбама Пропозиција такмичења, казниће се забраном вршења
дужности до 3 утакмице.
Службена особа која у прописаном року не пошаље службени извештај или
у свом извештају да нетачне информације, казниће се забраном вршења дужности
на одређен број утакмица, а у тежим случајевима до годину дана.
ПОСЕБНИ ПРЕКРШАЈИ
ТАКМИЧЕЊУ

ПРИ

ОБАВЉАЊУ

ТРЕНЕРСКЕ

ДУЖНОСТИ

НА

Члан 26.
Тренер који за време такмичења на било који начин омета службену лице у
вршењу функције или подстрекава друге на прављење нереда, казниће се
забраном вршења дужности у ватерполо организацији на одређен број утакмица,
или временски до једне године.
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НЕОПРАВДАН НЕДОЛАЗАК НА УТАКМИЦУ
Члан 27.
Неоправдан недолазак на званичну утакмицу је прекршај за који ће се клуб
казнити одузимањем најмање два бода, а одговорно лице забраном вршења
дужности временском казном од најмање 6 месеци до 2 године.
Уједно, такав клуб је дужан да надокнади штету ако је до исте дошло, а
висину штете утврђује Комесар за такмичења ВСС (даље: КЗТ).
ОДУСТАЈАЊЕ ОД ТАКМИЧЕЊА

Члан 28.
За одустајање од започетог такмичења казниће се клуб казном одузимања
најмање 3 бода и иста ће се примењивати у новом првенственом такмичењу, ако
пропозицијама самог такмичења није другачије одређено.
Уједно, такав клуб је дужан да надокнади штету ако је до ње дошло, а
висину штете утврђује КЗТ.
НЕПРАВИЛНО НАСТУПАЊЕ

Члан 29.
Под неправилним наступањем подразумева се:
 наступ пре стицања права наступа за тај клуб,
 наступ на утакмици узрасних категорија за које нема право наступа услед
година старости,
 наступ играча који је под суспензијом или казном,
 наступ функционера који су под казном или суспензијом.
За неправилно наступање изриче се казна забране играња - вршења
дужности најмање 5 утакмица, или временском казном до 3 године, а клуб може
бити кажњен одузимањем 6 бодова.
ЛАЖИРАЊЕ

Члан 30.
Под лажирањем се подразумева:
 договорно утврђивање исхода или резултата утакмице између појединих
клубова,
 једнострано препуштање исхода утакмице индолентном игром,
непостављањем најбољих играча, намерним изазивањем прекршаја и
слично од стране једног клуба, да би се помогло противнику,
 намерно лоша игра појединих играча подмићених од стране противника,
 све остале радње или пропуштање радњи које омогућују неспортских исход
утакмице, односно такав исход који није резултат отворене спортске
борбе.
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Прекршилац ће се казнити и то: играчи и функционери од 1 до 3 године, а
клубови одузимањем најмање 4 бода, а у тежим случајевима и враћањем у нижи
ранг такмичења.
НАГОВАРАЊЕ И ПОДМИЋИВАЊЕ

Члан 31.
За:







наговарање играча да не игра по свом најбољем знању и могућностима,
пружање или обећавање поклона или других материјалних погодности
играчу или другом клубу да игра једну или више утакмица тако да тиме
послужи њему или другом клубу,
наговарање, пружање или обећавање поклона или других материјалних
погодности судији или члану ватерполо руководства да учине нешто што је
противно постојећим прописима, односно да не учине оно што су дужни
учинити,
прихватање понуде од стране клуба, судије или функционера за било који
од напред набројаних случајева, прекршилац ће се казнити и то: играчи,
тренери и функционери од 1 до 3 године, а клубови одузимањем најмање 4
бода, а у тежим случајевима и враћањем у нижи ранг такмичења.

УВРЕДЕ И КЛЕВЕТЕ
Члан 32.
За вређање, клеветање и ширење неистине о свом или било ком клубу, о
свом или противничком играчу, тренеру, функционеру, судији или члану
ватерполо руководства или било ком ватерполо органу, изрећи ће се казна
забране играња - вршења дужности до 1 године, а у тежем или поновљеном
случају до 3 године, или клуб новчаном казном.
ПРЕКРШАЈИ У ВЕЗИ СА РЕГИСТРАЦИЈОМ ИГРАЧА
Члан 33.
За пружање непотпуних, нетачних и лажних података одлучујућих за
правилно спровођење регистрације и за истовремено пријављивање за два клуба,
прекршилац ће се казнити забраном играња - вршења дужности до 2 године.
За регистровање играча без потпуне и ваљане документације, службена
особа ће се казнити забраном вршења дужности од 1 до 3 године.
За нерегистровање кандидата за репрезентацију (са службеног списка
репрезентативаца) од стране матичног клуба или новог клуба, казниће се клуб
одузимањем до 6 бодова.
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НЕИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗА
Члан 34.
Неизвршавање одлука ватерполо организације је прекршај за који се клуб
кажњава новчаном казном, а функционер забраном вршења дужности у трајању
од 1 године.
ОБМАЊИВАЊЕ И ДОВОЂЕЊЕ У ЗАБЛУДУ

Члан 35.
Обмањивање и довођење у заблуду ватерполо организације, клуба или
службене особе у било којем виду, а у вези са ватерполо спортом је прекршај за
који ће се играч, тренер или функционер казнити забраном играња - вршења
дужности до 1 године, а клуб новчаном казном.
ФИНАНСИЈСКИ ПРЕКРШАЈИ

Члан 36.
Клуб који у одређеном року не изврши своје финансијске обавезе према
играчу, службеном лицу, функционеру, другом клубу, регионалном ватерполо
савезу или ВСС, након спроведеног поступка казниће се новчаном казном.
ОТЕЖАВАЊЕ ИСТРАГЕ

Члан 37.
За неодазивање позивима ватерполо руководства без оправданих разлога,
као прекршилац, или сведок, или за отежавање истраге на било који начин,
прекршилац ће се казнити опоменом или забраном играња - вршења дужности до
1 године, а клуб новчаном казном.
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Члан 38.
По овом Правилнику
Дисциплинска комисија ВСС.

дисциплински

поступак

води

и

одлучује

Члан 39.

Дисциплинска комисија клуба надлежна је да спроводи поступак и изриче
казне за дела из овог Правилника, извршена од стране чланова клуба, ако против
њих није отворен поступак пред вишим дисциплинским инстанцама.
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Члан 40.
Дисциплинска комисија и органи регионалних савеза воде поступак и
изричу казне на територији региона, а за све прекршаје по овом Правилнику.
Члан 41.

Дисциплинска комисија ВСС или орган који поступак води расправља и
одлучује о свим прекршајима који се догоде на националним и међународним
такмичењима, ако се не ради о прекршајима из надлежности међународне
федерације, и пријатељским сусретима и турнирима на којима учествују клубови
из различитих регионалних савеза, ако овим правилником или другим општим
актом није другачије одређено.
Дисциплинска комисија ВСС може водити поступке против свих лица у
надлежности ВСС у складу са овим Правилником, ако на нижим инстанцама
постоји опструкција дисциплинских поступака или непоступање органа
задужених за поступање у дисциплинским поступцима.
Дисциплинска комисија може наложити лицима у надлежности савеза
поступање у складу са овим Правилником.
Дисциплинска комисија ВСС има дискреционо право одлучивања о
покретању поступака и одлукама из претходног става.
Члан 42.

Дисциплинску комисију бира Управни одбор ВСС.
Дисциплинска комисија доноси пуноважне одлуке у првом степену.

Дисциплинска комисија може имати 5 чланова, које именује и опозива
Управни одбор на период од 4 године.

Председник и потпредседник дисциплинске комисије морају бити
дипломирани правници.
Председника комисије бира Управни одбор већином од укупног броја
гласова.

Председник комисије именује потпредседника, који га замењује у случају
његове спречености.
Дисциплинска комисија одлучује у саставу од три члана, већином гласова,
од којих је барем један председник, ако није другачије изричито прописано.

Одлуке којима се Дисциплински поступак обуставља услед застарелости
или пријаве одбацују као неблаговремене, односно одбијају уколико је
дисциплинско гоњење застарело, као и одлуке којима се управља Дисциплинским
поступком, Председник, односно потпредседник дисциплинске комисије могу
донети без сазивања комисије.
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У току управљања поступком Дисциплинска комисија у случајевима који
нису прописани овим правилником примењује одредбе Статута и других аката
савеза.
Против одлука којима се управља поступком није дозвољена жалба.
Члан 43.

Првостепени дисциплински поступак мора бити окончан у року од месец
дана од дана подношења пријаве.
Члан 44.

Приликом вођења поступка против руководства ватерполо клубова, мора
се саслушати председник или секретар, или особа која их замењује на тим
дужностима у руководству клуба.
Члан 45.
Дисциплински поступак се покреће на основу пријаве или по службеној
дужности.
Пријаву може поднети свако заинтересовано лице или организација.
Пријава за покретање поступка мора да садржи:
- назив органа којем се пријава упућује;
- име и презиме лица на које се односи;
- време, место, начин извршења и опис дисциплинског прекршаја који је
учињен;
- доказе или предлоге доказа;
- датум, име и презиме подносиоца пријаве.

Неуредну пријаву надлежан орган доставиће подносиоцу на уређење уз
остављање рока од највише 7 дана.Уколико подносилац у остављеном року не
уреди пријаву председник или потпредседник комисије ће исту одбацити као
неуредну.
Члан 46.

Уредну пријаву председник или потпредседник дисциплинске комисије ће
доставити пријављеном на изјашњење уз остављање примереног рока за
изјашњење.

По пријему одговора или протеку рока за одговор дисциплинска комисија
ће одлучити да ће одржати претрес ради извођења доказа и разјашњење
релеветних чињеница или ће уколико је ствар довољно разјашњена донети
одлуку ван претреса.
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Члан 47.
Ни према коме се не могу изрећи дисциплинске мере пре него што је
саслушан или није дао писмену изјаву.

Ако извршилац прекршаја по уредном позиву не приступи давању изјаве
или не да писмено образложење, одлука се може донети на основу расположивих
података.
Одлуке и позиви достављаће се пријављеним лицима на адресу која је
последња позната адреса достављена ВСС или њеном посредном или непосредном
члану.Уколико лице није на тако одређеној адреси, одлука или позив огласиће се
преко огласне табле ВСС.
Протеком рока од 8 дана на огласној табли сматраће се да је извршена
достава.

Лицима која су доставиле е-маил адресу или у складу са актима савеза
позиви и писмена могу се доставлати електронским путем на пријављене адресе, а
дан слања сматраће се даном пријема.
Сва лица и организације у надлежности Савеза дужни су да се одазову позиву
Дисциплинске комисије ако су позвани у својству сведока, као и да доставе изјаве
или доказе који се од њих траже.

За непоступање по налогу Дисциплинске комисије може се изрећи казна у
износу до 100.000,00 динара.
Члан 48.

Достава за све играче, функционере клубова и стручне и техничке
руководиоце врши се преко клуба чији су чланови или представници.
Члан 49.

Суспензија може бити:
a) а) аутоматска,
b) б) на основу одлуке КЗТ.

Суспензија траје док надлежна дисциплинска комисија не донесе другу
одлуку, а највише 30 дана.
Члан 50.

Аутоматска суспензија наступа када играч на јавној утакмици буде искључен
из игре, на основу члана ватерполо правила 22.13 (део који се односи на употребу
непристојних речи и гестикулација) и 22.14.
Аутоматска суспензија тако искљученог играча на утакмицама националног
ранга такмичења не преноси се на утакмице или такмичења ван календара ВСС.
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КЗТ ВСС може донети одлуку о скидању аутоматске суспензије, уколико
закључи да јој нема места и то у једном и искључивом случају ако се непобитно
утврди да је судија погрешио или заменио играча који је извршио прекршај а на
основу мишљења ОСП ВСС.
Играч који је искључен под наведеним тачкама правила на турниру млађих
категорија, обавезно не игра једну утакмицу услед аутоматске суспензије, а одлуку
о казни доноси делегат ТК, који је уједно и дисциплински судија турнира.
Аутоматска суспензија се урачунава у казну.
Члан 51.

Дисциплинска комисија одлучује у форми одлуке, која мора бити писмено
сачињена и која садржи:
- назив и састав органа и време доношења одлуке;
- против кога се одлука доноси;
- опис учињеног прекршаја,његова законска обележја и назив;
- изречену дисциплинску меру-казну, и
- поуку о правном леку.
Одлука из претходног става може се доставити електронским путем уз
сагласност учесника у поступку.
ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Жалба
Члан 52.
Против првостепене одлуке може се уложити жалба Комисији за жалбе ВСС у
року од 8 дана од дана пријема одлуке.

Жалбу може уложити подносилац пријаве, кажњени или његов бранилац,
као и лице на чија права и обавезе се односи донета одлука.
Члан 53.

-

Комисија за жалбе може донети следеће одлуке:
одбацити жалбу уколико је поднета неблаговремено, или од стране
неовлашћених лица
одбија се жалба и потврђује одлука првостепеног органа;
усваја се жалба и враћа предмет првостепеном органу на поновно
одлучивање;
уважава се жалба и преиначује се првостепена одлука.

Комисија за жалбе је дужна да одлуку по жалби донесе најкасније у року од
30 дана, од дана када је жалба достављена Комисији.
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ЕВИДЕНЦИЈА КАЗНИ
Члан 54.
Дисциплинска комисија води евиденцију (књигу) о казнама из које је
видљиво ко је кажњен, када је кажњен и којом мером је кажњен.
СКРАЋЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Члан 55.
Скраћени дисциплински поступак за прекршаје изречене због кршења
спортских правила у оквиру сениорских такмичења ВСС у првом степену спроводи
Комесар за такмичења ВСС кога бира Управни одбор ВСС.

У случају одсутности Комесара за такмичења ВСС, замењује га његов
заменик кога бира Управни одбор ВСС.
Члан 56.

Комесар за такмичења ВСС покреће и води скраћени дисциплински
поступак, на основу поднете дисциплинске пријаве од стране званичних лица на
утакмицама или по службеној дужности за кршење спортских правила на
такмичењима ВСС ако званична лица нису поднела дисциплинску пријаву.
Званичним лицима на ватерполо утакмицама сматрају се све особе које су
унете у Записник са утакмице и којима је наведена званична функција на тој
утакмици (судија, делегат ТК ВСС, Контролор, делегат клуба, тренер клуба).
Члан 57.

Подносилац пријаве је дужан у дисциплинској пријави навести чланове из
Правила ватерполо игре по којима су прекршена спортска правила и дати детаљан
опис прекршаја за који подноси дисциплинску пријаву као и члан Правила
ватерполо игре који је прекршен.
Дисциплинска пријава у скраћеном поступку подноси се најкасније у року од
48 сати од учињеног прекршаја.Комесар за такмичења ВСС дужан је да одлуку по
пријави донесе у року од 48 сати од пријема.
Члан 58.

Дисциплинска пријава се обавезно подноси против сваког играча
искљученог до краја утакмице у складу са одредбама Правила 22.12, 22.13 и 22.14,
против сваког тренера коме је показан црвени картон и против сваког учесника
утакмице којем је изречена мера удаљавања са клупе за резервне играче или од
записничког стола.
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Члан 59.
Комесар за такмичење ВСС, након спроведеног скраћеног дисциплинског
поступка, посебно водећи рачуна о олакшавајућим и отежавајућим околностима,
приликом изрицања дисциплинске мере, руководиће се овим принципима:

а) Висина казне не може бити изван оне прописане Правилником.

б) Жути картони додељени тренерима се евидентирају искључиво за мандатно
кажњавање а жути картони додељени играчима се не евидентирају ни за мандатно
ни за дисциплинско кажњавање.
в) За искључења играча до краја утакмице, са правом замене након 20 секунди, који
су последица Правила за прекршаје погрешног уласка или изласка играча, а која
нису пратила неспортска понашања неће се изрицати дисциплинска казна.

г) Казна за показан први "црвени картон" тренеру је једна утакмица забране
вршења дужности. Екипа на следећој утакмици може да има три званична
представника на клупи.

д) Минимална казна за искључење службене особе клуба од записничког стола је
две утакмице забране вршења дужности.
ђ) За искључење по основу Правила 22.12. изриче се опомена као дисциплинска
мера.

е) За искључење по основу Правила 22.13. (сви остали случајеви осим непристојног
понашања, укључујући употребу непристојних речи и гестикулација) изриче се
опомена као дисциплинска мера.
ж) За искључење по основу Правила 22.13. (непристојно се понашати, укључујући
употребу непристојних речи и гестикулација) изриче се дисциплинска казна у виду
једне утакмица забране играња.

з) За искључење по основу Правила 22.14. изриче се дисциплинска казна у виду
минимално једне утакмица забране играња.
и) За свако истрајавање у прекршајима спортских правила, а у складу се горе
наведеним одредбама, која подлежу дисциплинској пријави или за кршење
спортских правила пре или после утакмице, као и за дело које настаје након
прекршаја који се дисциплински кажњава опоменом а за последицу има нови
прекршај који подлеже дисциплинској пријави, казна је бар за један степен виша од
прописане Правилником.

ј) Могућност ублажавања казне постоји само у случају доказа од стране надлежног
стручног органа ВСС (ОСП ВСС) да је судија погрешио приликом процене прекршаја.
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