ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА
СЕВЕР
Брпј: 13/17-18
Нпви Сад, 02.04.2018. гпд.

Директпр ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, ппступајући кап првпстепени дисциплински
прган у складу са пдредбпм чл.75 став 2 Дисциплинскпг правилника РСС, а на пснпву пвлашћеоа
из пдредбе чл.26 став 1 алинеја 10. Правилника п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ПРЛС
''Север'', у дисциплинскпм ппступку кпји је ппкренут прптив прптив РК ,,Црвена Звезда“ и Михајла
Векића - лиценца 17110109, Решеоем бр.13/17-18 пд 12.03.2017. гпдине, дпнеп је:
РЕШЕОЕ
Играч РК ,,Црвена Звезда“ Михајлo Векић - лиценца 17110109,
и
РК ,,Црвена Звезда“ из Мпкрина,

ПДГПВПРНИ СУ:
јер је играч Михајлп Векић у 59:55 минуту утакмице начинип нарпчитп ппасан и смишљен
прекршај, такп штп је на играча РК ,,Банатски Карлпвац“ кпји је бип у ппседу лппте наскпчип са
бпка, при тпм му се пкачип на врат и истпг пбприп на ппдлпгу, чиме је спречип играча РК ,,
,,Банатски Карлпвац“ да шутира на гпл,
чиме је играч Михајлп Векић извршип дисциплински прекршај прпписан пдредбпм чл.160 став 1.
Дисциплинскпг правилника РСС, а РК ,,Банатски Карлпвац“ дисиплински прекршај прпписан
пдредбпм чл.139 став 1. тачка 45 Дисциплинскпг правилника РСС.
па се:
КАЖОАВАЈУ
1. Играч Михајлп Векић (РК ,,Црвена Звезда“) лиценца брпј 17110109 забраном наступа на
једној првенственој утакмици, при чему му се изречена мера суспензије урачунава у
изречену забрану наступа.
2. РК ,,Црвена Звезда“ из Мпкрина новчаном казном у износу од 15.000,00 динара, кпју су
дужни уплатити у рпку пд 30 дана рачунајући пд дана правпснажнпсти пвпг решеоа, на
текући рачун РСВ бр. 340-1943-18, а укпликп наведену нпвчану казну не уплате у
пстављенпм рпку иста ће бити замеоена за дисциплинску санкцију пдузимаоа бпдпва,
такп штп ће се за сваких заппчетих 10.000,00 динара нпвчане казне изрећи пдузимаое пп
једнпг бпда.

П Б Р А З Л П Ж Е О Е:
Судија Михајлп Милпвац дана 10.03.2018. гпдине ппднеп је дисциплинску пријаву прптив
играча РК ,,Црвена Звезда“ Михајла Векића - лиценца 17110109, на пснпву кпје пријаве је
Директпр лиге сматрајући да су испуоени услпви за ппкретаое дисциплинскпг ппступка, дпнеп
прптив наведенпг играча и оегпвпг клуба, Решеое п ппкретоу дисциплинскпг ппступка бр.13/1718 пд 12.03.2018. гпдине, при чему је играч суспендпван Решеоем бр.13-1 пд 12.03.2018. гпдине.
Директпр је тпкпм ппступка пмпгућип пријавоенпм клубу и играчу да дају свпју пдбрану. У
пстављенпм рпку пд псам (8) дана пријављени клуб и играч нису дали свпју пдбрану.
Тпкпм ппступка а на пснпву навпда из Дисциплинске пријаве, Изјаве-сведпчеоа и Изјаве
пдбране пријавоенпг играча дате пдмах накпн наведене утакмице, утврђенп је да је играч
Михајлп Векић у 59:55 минуту утакмице начинип нарпчитп ппасан и смишљен прекршај, такп штп
је на играча РК ,,Банатски Карлпвац“ кпји је бип у ппседу лппте наскпчип са бпка, при тпм му се
пкачип на врат и истпг пбприп на ппдлпгу, чиме је спречип играча РК ,, ,,Банатски Карлпвац“ да
шутира на гпл, на пснпву чега је утврђенп да су пријављени клуб и играч извршили прекршаје кпји
им се стављају на терет.
Приликпм пдређиваоа врсте и висине дисциплинске санкције Директпр лиге је ценип све
пкплнпсти кпнкретнпг случаја и на пснпву тпга дпнеп пдлуку кап у изреци.
Пријављенпм играчу ће се раније изречена мера суспензије урачунати у пвим решеоем
изречену дисциплинску санкцију забране наступа.
ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ:
Прптив пвпг решеоа се мпже изјавити жалба, Кпмисији за жалбе РСС путем пвпг
првпстепенпг пргана у рпку пд 8 дана рачунајући пд дана дпстављаоа.
Ппднпсилац жалбе је дужан да уз жалбу ппднесе и дпказ п уплати таксе у изнпсу пд
24.000,00 динара на текући рачун РСС.
Укпликп се жалба ппднесе без истпвремене уплате прпписане таксе првпстепени прган ће
жалбу пдбацити кап непснпвану.

ДИРЕКТПР
ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР
Александар Медури

Дпставити: Пријављенпм клубу и играчу (прекп клуба)

