УПРАВНОМ ОДБОРУ
После пргледа свих докумената везаних за ово такмичења, датих изјава од стране
клуба Енерготим, Сергеја Стојановића, судије Дејана Антанасковића преиспитана је
ДИСЦИПЛИНСКА КАЗНА коју је изрекла ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА САВЕЗА.
Установљено је да је Сергеј Стојановић апсолутно КРИВ за поступке у случају
недоласка на ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) ПРВЕНСТВО и то:
• ШТО НИЈЕ ДОШАО НА ДРЖАВНО (ИЗБОРНО) ПРВЕНСТВО;
• ШТО СЕ НИЈЕ ЈАВИО САВЕЗУ ДА НЕЋЕ УЧЕСТВОВАТИ НА ОВОМ ТАКМИЧЕЊУ;
• ШТО ЈЕ НА ОВАЈ НАЧИН СПРЕЧИО СЛЕДЕЋЕГ ТАКМИЧАРА ПО РЕЗУЛТАТУ ДА
УЧЕСТВУЈЕ НА ДРЖАВНОМ (ИЗБОРНОМ) ПРВЕНСТВУ (и то из његовог клуба);
• ШТО НА ОВОМ ДРЖАВНОМ (2020 ) И ИЗБОРНОМ 2020 / 2021 ПРВЕНСТВУ НЕ
УЧЕСТВУЈЕ 36. ТАКМИЧАРА НЕГО 35;
• ШТО ЈЕ СТАВИО „НЕКО НЕЗВАНИЧНО, РЕВИЈАЛНО или ПРОФИ ТАКМИЧЕЊЕ У
ДРУГОЈ ЗЕМЉИ“ испред ДРЖАВНОГ и ИЗБОРНОГ ТАКМИЧЕЊА у нашој земљи;
• ШТО ЈЕ ДАО ИНФОРМАЦИЈУ ДА ЈЕ САВЕЗ ПРОМЕНИО КАЛЕНДАР КОЈИ ЈЕ БИО
ОБЈАВЉЕН У ЈАНУАРУ МЕСЕЦУ, ПА ЈЕ УПЛАТА КОТИЗАЦИЈЕ ЗА ОВО, НАМА
НЕБИТНО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЂАРСКОГ У ЈАНУАРУ БИЛА ОДЛУЧУЈУЋА ЗА ЊЕГОВ
ОДЛАЗАК ( Сергеј Стојановић је 13 и 14 ЈУНА на МЕЂУРЕГИОНУ СЕВЕР, освојио 7
место и на такав начин стекао могућност учествовања на државном првенству.
• ШТО ЈЕ ПОНОВИО ПРЕКРШАЈ, ЗА КОЈИ ЈЕ ВЕЋ БИО КАЖЊЕН.
• ШТО ЈЕ СВЕ ТО ПРОВОКАТИВНО ОБЈАВИО НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА
Што се тиче ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ, изречена је казна:
„ЗАБРАНА ТАКМИЧЕЊА ТРИ ГОДИНЕ + НОВЧАНА КАЗНА ОД 50 евра а ако не уплати
новчану казну:
ЗАБРАНА ТАКМИЧЕЊА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ОД ПРАВОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА“.
Тачно је да Сергеј Стојановић није дошао на ДРЖАВНО и ИЗБОРНО ТАКМИЧЕЊЕ и да
се у то исто време налазио на незваничном профи такмичењу у Мађарској (ово
такмичење апсолутно не значи ништа Савезу).
Тачно је да је Сергеј Стојановић, поновио прекршај, али је он претходну своју казну
заменио новчаном уплатом и она се аутоматски брише.
Ако су ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА или неко ко је покренуо поступак хтели да Сергеј
Стојановић не учествује у наставку сезоне у систему такмичења на државном 2020 и
изборном 2020/2021, довољно је било да се покрене дисциплински поступак, самим
тим овај такмичар не би могао учествовати до окончања дисциплинског поступка ( то
је од стране председника Савеза саветовано Председнику дисциплинске комисије).
У самом поступку, наведено је покретање дисциплинске пријаве од стране судије
Дејана Антанасковића ( нема пријаве ) и изјаве његовог клуба Енерготима ( нема
изјаве) . Форум је наравно могао да покрене дисциплински поступак, па је то урадио
Председник Форума Александар Краусовић. ( који је уједно и Председник
дисциплинске комисије).

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА је дисциплински поступак водила по ХИТНОМ
ПОСТУПКУ, зашто је имала право. Али ипак је требало у вођењу овог дисциплинског
поступка узети ИЗЈАВЕ од осумњиченог и других сведока или актера у овом поступку.
Није заказан главни претрес, који може некада да утиче на висину дисциплинске
казне.
Сматрам да је ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА обавила посао по Правилнику, али
да је ДИСЦИПЛИНСКА ОДЛУКА ПРЕОШТРА.
Дисциплинским правилником за овај прекршај је дата могућност забране такмичења
од 1 до 3 године.
САВЕЗ је НАКНАДНО (ВАНРЕДНО), тражио изјаве Сергеја Стојановића, Дејана
Антанасковића и председника клуба Енерготим. На основу каквог таквог
изјашњавања и извињења Сергеја Стојановића, и изјава осталих актера,
МОЈ ПРЕДЛОГ УПРАВНОМ ОДБОРУ ЈЕ: Ублажавање казне на:
„ЗАБРАНУ ТАКМИЧЕЊА У ТРАЈАЊУ ОД 2 ГОДИНЕ“, тако да он може да се такмичи на
свим такмичењима од 1. јануара 2022 године.
Ова забрана подразумева да он не сме да се такмичи и на пријатељским
такмичењима у овом периоду, нити да буде члан тима (екипе) или капитен који
може да улази у боксове такмичара.
Уједно упозорење клубу ЕНЕРГОТИМ, да Сергеј Стојановић не може бити резерва
или капитен на такмичењима где овај клуб учествује. (нажалост то није смео бити ни
на такмичењима на Бованском језери и Ади Циганлији).
Овако ћемо стварно видети ефикасност ове казне која је ублажена.
Сергеј Стојановић, као и сви остали такмичари треба да одлуче шта је
ПРИОРИТЕТ у избору такмичења.
Сергеја Стојановића, знам као вредног члана клуба ЕНЕРГОТИМ, који је Савезу
неколико година помагао на САЈМОВИМА СПОРТА.
Сергеју Стојановићу треба да ЕТИЧКИ и СПОРТСКИ буде задња ОПОМЕНА и он треба
да размисли да ли да се у будућности бави овим или било којим другим спортом, јер
ставља у врло незгодну позицији кровну спортску организацију САВЕЗ, дисциплину
ФИДЕР свој клуб, своје такмичаре и себе.
Драган Бошковић
Председник УО

