ПРВА РУКОМЕТНА ЛИГА ЗАПАД
Број: 18 – 06/12
Ниш, 06.11.2018.
Директор ПРЛ Запад, Драган Симовић, поступајући као првостепени орган за
спровођење такмичења, на основу одредби чл. 15 ст.1 тачка 5 Пропозиција такмичења
РСС, а у поступку поводом неодигравања утакмице 1. кола ПРЛ „Запад“за мушкарце РК
„Трепча“ из Косовске Митровице и РК „Гоч Меркур“из Врњачке Бање, дана 06.11.2018.
године доноси:
РЕШЕЊЕ
Утакмица 1. кола ПРЛ „Запад“ за мушкарцеРК „Трепча“ из Косовске Митровице и РК
„Гоч Меркур“из Врњачке Бање која је према утврђеном календару такмичења требало
да се одигра у термину 06-07.10.2018. године у Зубином Потоку, која је Решењем
Директора лиге број 18-06/1 од 03.10,2018. године одложена, а иста поново заказана од
стране РК „Трепча“ за 07.11.2018. године, НЕЋЕ СЕ ОДИГРАТИ.
Образложење
РК „Гоч Меркур“ из Врњачке Бање, се дана 06.11.2018. године обратио
Директору ПРЛ „Запад“ са захтевом за поновним одлагањем предметне утакмица
због немогућности да окупе екипу радним даном (неодложне обавезе играча: радни
односи, редовно похађање школа и факултета). У свом обраћању наводе да се
наведена утакмица одигра првог – наредног викенда по завршетку јесењег дела
првенства ( 22/23.12.2018. године), уз извињење РК „Трепча,судијској организацији
и Директору лиге, како су навели у свом Захтеву.
2.
Директор лиге је на основу напред наведеног чињеничног стања обавестио
службена лица ове утакмице као и екипу РК „Трепча“ из Косовске Митровице да се
иста неће одиграти како се неби стварали нови трошкови око неодигравања ове
утакмице.
3
Директор лиге ће коначну Одлуку о термину одигравања ове утакмице донети
након новог договора РК „Трепча“ и РК „Гоч Меркур“ и исти објавити на саајту лиге,
1.

4.

Директор лиге је донео Одлуку као у диспозитиву овог Решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији
за жалбе РСС, путем овог првостепеног органа, а у року од 8 (осам) дана, рачунајући од
дана достављања Уз жалбу је обевезно приложити доказ о уплати таксе на жалбу у
износу од 24.000,00 динара на рачун РСС број 355-1029224-63. У противном жалба ће
бити одбијена као недозвољена.
Директор ПРЛ Запад
Драган Симовић с.р.

