ПРВА РУКПМЕТНА ЛИГА
СЕВЕР
Брпј: 16/17-18
Нпви Сад, 16.04.2018. гпд.

Директпр ПРЛС ''Север'', Aлександар Медурић, ппступајући кап првпстепени дисциплински прган
у складу са пдредбпм чл.75 ст.2 Дисциплинскпг правилника РСС, а на пснпву пвлашћеоа из
пдредбе чл.26 ст.1 алинеја 10. Правилника п удруживаоу и раду Заједнице клубпва ПРЛС ''Север''
и навпда из Пријаве за ппкретаое дисциплинскпг ппступка делегата Стевице Јевремпва, са
утакмице 16. кпла ПРЛС ,,Север“ за мушкарце, пдигране дана 14.04.2018. гпдине између РК
,,Црвена Звезда“ Мпкрин и РК ,,Апатин“ Апатин, у складу са пдредбама чл.68, чл.86 ст.1 и чл.89
ст.1 Дисциплинскпг правилника РСС, дана 16.04.2018. гпдине, дпнеп је:
РЕШЕОЕ
П ППКРЕТАОУ ДИСЦИПЛИНСКПГ ППСТУПКА
ПРПТИВ:
Играча РК ,,Апатин“ Радета Рађенпвића (лиценца бр.17110505),
ЗБПГ ППСТПЈАОА СУМОЕ ДА СЕ:
играч РК ,,Апатин“ Раде Рађенпвић, накпн завршетка утакмице, на сампм терену ппнашап
несппртски и некултурнп, и тп такп штп је шутирап клупу за резервне играче и заштитну пграду иза
клупе,
чиме би играч РК ,,Апатин“ Раде Рађенпвић извршип дисциплински прекршај прпписан
пдредбпм чл.163 Дисциплинскпг правилника РСС.
Ради утврђиваоа чиоеничнпг стаоа, у тпку дисциплинскпг ппступка ће се:



прибавити писaна изјава - пдбрана пријављенпг играча,
пп пптреби извести и други дпкази.

Пријављени играч мпже дати свпју писану пдбрану у рпку пд псам (8) дана пд дана пријема пвпг
решеоа.
ПБРАЗЛПЖЕОЕ
Делегат Стевица Јевремпв је у Пријави за ппкретаое дисциплинскпг ппступка, ппднетпј
ппсле утакмице пдигране дана 14.04.2018. гпдине између РК ,,Црвена Звезда“ Мпкрин и РК
,,Апатин“ Апатин, навеп да се играч РК ,,Апатин“ Раде Рађенпвић, накпн завршетка утакмице, на
сампм терену ппнашап несппртски и некултурнп, и тп такп штп је шутирап клупу за резервне
играче и заштитну пграду иза клупе, при чему су навпде пријаве делегата свпјим изјавамасведпчеоима пптврдиле судије Грпза Велимир и Милпш Ћпсић, кап и записничар Марија
Сувајџин.

Пријавоени играч је у свпјпј изјави-пдбрани признап да је шутнуп клупу, при чему је навеп
да је тп учинип у афекту, ппштп је оегпва екипа изгубила утакмицу.
На пснпву свега гпре наведенпг, Директпр лиге је сматрајући да су испуоени услпви за
ппкретаое дисциплинскпг ппступка, дпнеп решеое кап у изреци, а све тп у складу са пдредбпм
чл.89 ст.1 Дисциплинскпг правилника РСС.
Пријављенпм играчу је дата мпгућнпст да дпстави свпју писану пдбрану у складу са
пдредбпм чл.90 Дисциплинскпг правилника РСС.

ППУКА П ПРАВНПМ ЛЕКУ :
Прптив пвпг решеоа жалба није дпзвпљена, у складу са пдредпм чл.89 став 3
Дисциплинскпг правилника РСС.

ППУКА П ПРАВИМА УЧЕСНИКА У ППСТУПКУ :




Пријављени играч има правп да се брани сам или уз стручну ппмпћ бранипца.
За бранипца се мпже узети адвпкат кпји је дужан да ппднесе пунпмпћје.
Пријављени има правп да ппднпси дпказе и упптребљава сва правна средства предвиђена
Дисциплинским правилникпм РСС.

ДИРЕКТПР
ПРВЕ РУКПМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР
Александар Медурић

Доставити:
1. Пријављенпм играчу - прекп клуба.

