Бр.06-2/19
02.06.2019. године
Директор TМК РСЦС КиМ, Владимир Стојановић, поступајући као првостепени такмичарски орган
је у складу са чланом 59. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним такмичењима, у вези са
овлашћењима из члана 14. став 1. Правилника о организицији и одигравању утакмица оценио као
неоправдан недолазак екипе ЖРК „Раднички“ из Свилајнца на турнир Лиге млађих категорија РС ЦС
КиМ, за девојчице Ж-16, који је одигран у Аранђеловцу дана 01.06.2019. године и то на утакмицама
против РК „Раднички 1964“ из Крагујевца, и РК „Зајечар 1949“ донео је:

РЕШЕЊЕ
О РЕГИСТРАЦИЈИ УТАКМИЦА СЛУЖБЕНИМ РЕЗУЛТАТОМ
РК „Раднички 1964“ – ЖРК „Раднички“ 10:0.
РК „Зајечар 1949“ – ЖРК „Раднички“ 10:0
Образложење
ЖРК „Раднички“ из Свилајнца је дана 30.05.2019 путе електронске поште обавестио директора
ТМК РСЦС КиМ да неће допутовати у Аранђеловац, на турнир ТМК РСЦС КиМ Ж-16 и као разлог свог
недоласка наводе немогућност да организују превоз, као и спреченост већег броја играчица да тога дана
путују са екипом.
Првостепени орган је по службеној дужности покренуо дисциплински поступак сматрајући да су
испуњени услови за покретање дисциплинског поступка против наведеног клуба, те је од пријављеног
клуба тражио да изнесе своју писану одбрану. У одбрани је клуб изнео разлоге недоласка, које је
првостепени орган оценио као неопрадане.
По оцењивању оправданости недоласка, извршена је регистрација утакмица службеним
резултатом (10:0) у корист екипе РК „Раднички 1964““ из Крагујевца и РК „Зајечар 1949“ из Зајечара, у
складу са чланом
59. став 1. тачка 1. Правилника о рукометним такмичењима.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења се може изјавити жалба, Комисији за жалбе РСС путем овог првостепеног
органа у року од 3 дана рачунајући од дана достављања.
Подносилац жалбе је дужан да уз жалбу поднесе и доказ о уплати таксе у износу од 24.000,00
динара на текући рачун РСС.
Укплико се жалба поднесе без истовремене уплате прописане таксе првостепени орган ће жалбу
одбацити као неосновану.
Доставити:
РК“Раднички 1964“-Крагујевац
ЖРК“Раднички“ -Свилајнац
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