Фудбалски савез Мачванског Округа
307/1-09.09.2022
Шабац
На седници Такмичарско-дисциплинског комесара
МОФЛ „Мачва“ одржаној 09.09.2022.
донете су следеће

ОДЛУКЕ:
Искључења играча у 1.колу МОФЛ „Мачва“ (27/28.08.2022.):
-Првослав Николић (Омладинац 2013)- 6 месеци забране играња
члан 59. ДП ФСС
-Иван Ђукић (Младост ММ)- 4 утакмице
члан 57. ДП ФСС
-Славољуб Ћосић (Младост ММ)- 2 утакмице
члан 54. ДП ФСС
-Божидар Братић (Будућност ПД)- 2 утакмице
члан 54. ДП ФСС
Казне теку од 29.08.2022 године
Искључења играча у 2.колу МОФЛ „Мачва“ (03/04.09.2022.):
-Данило Симић (Будућност 1929)- 1 утакмица
члан 54. ДП ФСС
Казне теку од 05.09.2022. године
1. На основу члана 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „Младост“ из М.Метковића
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 1.кола
ФК„Младост“ - ОФК „Напредак МБ“, а на основу извештаја службених лица у
систему Комет.
Казна тече од 09.09.2022. године
Казну уплатити у року од 15 дана од дана пријема ове ОДЛУКЕ на рачун ФСМО
број: 160 – 18559 – 77
2. На основу члана 53. ДП ФСС, кажњава се ФК „Омладинац 2013“ из
Слепчевића новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Казна је изречена због нагомиланих јавних опомена на утакмици 1.кола
ФК„Слога“ - ФК „Омладинац 2013“, а на основу извештаја службених лица у
систему Комет.
Казна тече од 09.09.2022. године
Казну уплатити у року од 15 дана од дана пријема ове ОДЛУКЕ на рачун ФСМО
број: 160 – 18559 – 77
3. На основу члана 63. и 64. ДП ФСС кажњава се ФК „Петловача“ из Петловаче
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.

Образложење
Казна је изречена због пропуста у организацији утакмице 2 кола између ФК
„Петловача“- ФК „Торпедо 1924“,(улазак представника клуба у простор за
игру, уношење стаклене амбалаже у игралиште, поливање помоћника судије,
вршење притиска више играча на судију), а на основу извештаја службених
лица у систему Комет и њихових допунских извештаја.
Казна тече од 06.05.2022 године
Казну уплатити у року од 15 дана од дана пријема ове ОДЛУКЕ на рачун ФСМО
број: 160 – 18559 – 77.

ПОУКА: На донете одлуке у дисциплинском делу може се уложити ЖАЛБА

Комисији за жалбе ФСМО у року од 48 часова, од дана пријема овог БИЛТЕНА на
званичној адреси електронске поште (е-маил) клуба, уз уплату таксе у износу од
8.000,оо динара на рачун ФСМО број : 160 – 18559 – 77.

Такмичарско-дисциплински комесар
Тодорић Горан,с.р.

