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Predmet:

Odluka o nastupu Stjepana Jagića na 22. pojedinačnom
seniorskom prvenstvu RH

U svezi nastupa Stjepana Jagića na predstojećem 22. Pojedinačnom seniorskom
prvenstvu RH, temeljem prispjele prijave Regije Sjever, kao i cijelog niza žalbi i
odluka koje su prispjele,
Natjecateljska komisija HKS donosi sljedeću
O D L U K U:
Odobrava se Stjepanu Jagiću iz KK Željezničar, Varaždin, nastup na predstojećem,
22. pojedinačnom seniorskom prvenstvu RH;
Poništava se Odluka Natjecateljske komisije Regije Sjever od 19. 12. 2012. g.;
ostala prispjela dokumentacija (Žalba KSVŽ; dopisi Voditelja natjecanja Regije
Sjever; dopis tajnika KS SMŽ), primljena je na znanje i sukladno ovoj odluci je
obrađena.
Obrazloženje:
Natjecateljska komisija IO HKS, temeljem Propozicija pojedinačnog natjecanja
regije Sjever za 2013. g. (točke 10. 13.), kao i Sustava kuglačkih natjecanja u RH
(članak 8., alineja 2), postupa sukladno svojim ovlaštenjima kao nadležno
drugostupanjsko tijelo.
Poništava odluku Natjecateljske komisije Regije Sjever od 19. 12. 2012. g. s
obzirom da ista nije ovlaštena za donošenje takvih odluka.
Stav je Nk HKS-a da je natjecatelju Stjepanu Jagiću trebalo dopustiti nastup na
prvenstvu iz razloga što je svojim sportskim rezultatom to pravo i ostvario.
Ukoliko je netko smatrao da isti natjecatelj nije imao pravo nastupiti (obzirom na
kvotu županije iz koje dolazi), trebao je tu primjedbu uputiti ODMAH, prije
natjecanja, Voditelju natjecanja, glavnom sucu ili disciplinskom sucu. Vjerojatno bi
takav protest tada bio usvojen. Kako takovog protesta nije bilo, smatramo da je
nesportski na taj način protestirati nakon postignutog rezultata natjecatelja i
onemogućiti mu nastup na prvenstvu RH. Postupak o podošenju žalbe na nastup
Stjepana Jagića na prvenstvu Regije sjever nije u proceduri poštivan. Nije poštivan
rok od 48 sati podnošenja žalbe i nije uplačena taksena pristojba. Prema tome tu
prestaje svako pravo rasprave NK Regije Sjever o nastupu Stjepana Jagića. na tom
prvenstvu.
Preporučamo Natjecateljskim komisijama Regija, sukladno važećim Propozicijama i
Sustavu kuglačkih natjecanja u RH da ne donose odluke za koje nisu nadležne,
odnosno za koje je nadležno drugostupanjsko tijelo -- Natjecateljska komisija IO
HKS).
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