ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 04.09.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
СМОЉАНИЋ ВЛАДИМИР
члан
ФК „БОЛЕЧ“
забраном играња 1 ( једне ) првенствене или куп утакмице, због прекршаја из чл. 54 ДПУВФКБГД, зато
што је на утакмици одиграној дана 27.08.2019 године између ФК“БУДУЋНОСТ“-Добановци и ФК
„БОЛЕЧ“ добио црвени картон , а ФК“Болеч“ новчаном казном у износу од 2.000 динара за исти
прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 27.08.2019 године, на првенственој утакмици треће лиге УВФКБГД, између екипа ФК“Будућност“ и
ФК“ Болеч“, главни судија је играчу-вратару гостујуће екипе Смољанић Владимиру бр.сл.легитимације
1781 доделио црвени картон због неспортског понашања, које се огледа у томе што је исти руком ухватио
лопту ван казненог простора, и на тај начин утицао на резултат утакмице, што је констатовано и у
извештају судије, чиме је учињен прекршај из чл.54 ДПУВФКБГД- Ко се неспортски понаша према играчу
свог или противничког тима, судији, фудбалском раднику, руководствима фудбалских организација и
гледаоцима, за време игре, после игре на игралишту или ван њега, а у вези са фудбалским спортом,
казиће се забраном играња од 1-4 утакмице.Приликом доношења одлуке, у обзир је узета олакшавајућа
околност да Смољанић Владимир до сада није кажњаван, као и то да је мирно и без поговора напустио
терен, те је одлука донета као у диспозитиву .
Казна тече од 28.08.2019 године.
Казна је уписана у легитимацију играча.
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа

Београду, 04.09.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

e-mail:veterani@uvfkbgd.rs , tel. 063/234199, 063/288417 , 063/339400

Комесар за дисциплину Удружења ветерана фудбалских клубова Београда,
решавајући о дисциплинском прекршају ФК“Плави 2000“, на својој седници одржаној
дана 04.09.2019 године, донео је

ОДЛУКУ

Због извршеног прекршаја из чл.69. у вези чл.37 ДП УВФКБГД , ФК ''Плави 2000'' члан
Прве лиге ветерана УВФКБГД, кажњава се:
- са 1 (једним) негативним бодом, тако да ће сезону 2019/2020 започети за -1
бодом на табели

О б р а з л о ж е њ е:
Дана 02.09.2019 године са почетком у 17.30 часова, по распореду одигравања
утакмица за текућу сезону, у Јагњилу је требала да се одигра првенствена утакмица
2.кола Прве лиге увфкбгд, између екипа ФК“Младеновац“ и ФК „Плави 2000“.Наведена
утакмица није одиграна јер је претставник густујуће екипе дана 02.09.2019 године у
јутарњим часовима, обавестио Комесара за такмичење УВФКБГД да његова екипа
није у могућности да исту одигра јер не може да обезбеди довољан број играча.О
овоме су обавештени и претставник домаће екипе и судије које су првобитно биле
делегиране , тако да се утакмица није ни одиграла, чиме је учињен прекршај из чл.69
ДП УВФКБГД-Тим који неоправдано не наступи на утакмици сталног такмичења,
казниће се: одузимањем до 9 бодова, односно до 9 негативних бодова, а у
поновљеном (другом) случају, дисквалификацијом из текућег такмичења.У
одмеравању казне, у складу са чл.37 ДПУВФКБГД, у обзир је , као олакшавајућа
околност, узета чињеница да је претставник екипе ФК“Плави 2000“ на време јавио
надлежним органима да утакмицу неће играти, тако да оваквим чином није дошло до
тежих последица које су могле настати изазваним трошковима за судије и
изнајмљивање терена од стране екипе ФК“Младеновац“.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке незадовољна страна може уложити жалбу
Комисији за жалбе у року од 8 дана од објављивања или пријема одлуке, уз доказ о
уплати прописане таксе (чл.50 тачка 1.Пропозиција за првенство лига фудбалских
клубова ветерана на територији ФСБ за такмичарску сезону 2019/2020).
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа.
Достављено:
- 1 x ФК “Плави 2000“
- 1 x архива увфкбгд
Београд, 04.09.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

ОДЛУКЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДИЈЕ УДРУЖЕЊА ВЕТЕРАНА
ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА БЕОГРАДА
- Седница одржана дана 04.09.2019. године -

К А Ж Њ A В А

С Е

1.
ГРАХОВАЦ РАДЕ
члан
ФК „ВИНЧА“
забраном играња 2 ( две ) првенствене или куп утакмице, због прекршаја из чл. 54 ДПУВФКБГД, зато што
је на утакмици одиграној дана 27.08.2019 године између ФК“ВИНЧА“ и ФК „ЈЕДИНСТВО“-Сурчин
добио црвени картон , а ФК“Винча“ новчаном казном у износу од 2.000 динара за исти прекршај.
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 26.08.2019 године, на првенственој утакмици друге лиге УВФКБГД, између екипа ФК“Винча“ и ФК“
Јединство“, главни судија је играчу домаће екипе Граховац Радету бр.сл.легитимације 757 доделио
црвени картон због неспортског понашања, које се огледа у томе што га је исти псовао и претио му
незадовољан његовом одлуком, упутивши му велики број увредљивих речи, што је констатовано и у
извештају судије, чиме је учињен прекршај из чл.54 ДПУВФКБГД- Ко се неспортски понаша према играчу
свог или противничког тима, судији, фудбалском раднику, руководствима фудбалских организација и
гледаоцима, за време игре, после игре на игралишту или ван њега, а у вези са фудбалским спортом,
казиће се забраном играња од 1-4 утакмице.Приликом доношења одлуке, у обзир су узете све чињенице
догађаја, те је одлука донета као у диспозитиву .
Казна тече од 27.08.2019 године.
Казна је уписана у легитимацију играча.
Ова одлука је правноснажна без печата и потписа

Београду, 04.09.2019

Комесар за дисциплину
Ђорђе Матић

e-mail:veterani@uvfkbgd.rs , tel. 063/234199, 063/288417 , 063/339400

