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IZVODI IZ ODLUKA DISCIPLINSKIH ORGANA 

 

RB. ODLUKA ARBITRAŽNE KOMISIJE 

4.   

RB. ODLUKE DISCIPLINSKOG SUDIJE 

58. КАФ Ниш Императори изриче се новчана казна у износу од 10.000,00 динара коју је сагласно 
члану 16. Дисциплинског правилника СААФ обавезан да уплати у року од 8 дана од дана 
коначности ове одлуке, на ручун СААФ број 160-347904-84 отворен код Banca Intesa АД Београд, 
са позивом на број одлуке, под претњом последица суспензије из члана 69. Дисциплинског 
правилника СААФ. 

 
О б р а з л о ж е њ е 
 
Комесар за такмичење СААФ поднео је дисциплинску пријаву против КАФ Ниш Императори у вези 
са 7. Колом Прве лиге Србије јер поменути клуб није наступио на првенственој утакмици односно 
неоправдано је одустао од организовања утакмице против КАФ Инђија Indians. 
Из наведеног а утврђеног чињеничног стања следи да је КАФ Ниш Императори, у учинио 
дисциплински прекршај из чл. 38. Дисциплинског правилника СААФ, за који је прописана новчана 
казна, те Дисциплински судија изриче новчану казну у распону прописаном чланом 14. 
Дисциплинског правилника СААФ. 

59. КАФ ГАТ Нови Сад Dukes изриче се ОПОМЕНА. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комесар за такмичење СААФ поднео је дисциплинску пријаву против КАФ ГАТ Нови Сад Dukes у 
вези са полуфиналном утакмицом Прве лиге Србије одиграном у Крагујевцу дана 26.06.2016. 
године против КАФ Крагујевац Wild Boars. Читајући записник са наведене утакмице Дисциплински 
судија констатује КАФ ГАТ Нови Сад Dukes на наведенј утакмици није наступио у једнообразној 
опреми. 
Дисциплински судија констатује да се кажњиво дело састоји у нарушавању одредбе члана 29. 
Пропозиција Прве лиге Србије у сезони 2016. Српске асоцијације америчког фудбала односно у 
неиспуњењу неке од обавеза из пропозиција такмичења или општег акта о организацији 
утакмица. 
Из наведеног а утврђеног чињеничног стања следи да је КАФ ГАТ Нови Сад Dukes, у учинио 
дисциплински прекршај из чл. 33. Дисциплинског правилника СААФ, те Дисциплински судија 
изриче меру као у изреци. 

60. КАФ Крагујевац Wild Boars изриче се ОПОМЕНА. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Комесар за такмичење СААФ поднео је дисциплинску пријаву против КАФ Крагујевац Wild Boars  у 
вези са полуфиналном утакмицом Прве лиге Србије одиграном у Крагујевцу дана 26.06.2016. 
године против КАФ ГАТ Нови Сад Dukes. Читајући записник са наведене утакмице Дисциплински 
судија констатује КАФ Крагујевац Wild Boars на наведенј утакмици није наступио у једнообразној 
опреми. 
Дисциплински судија констатује да се кажњиво дело састоји у нарушавању одредбе члана 29. 
Пропозиција Прве лиге Србије у сезони 2016. Српске асоцијације америчког фудбала односно у 
неиспуњењу неке од обавеза из пропозиција такмичења или општег акта о организацији 
утакмица. 
Из наведеног а утврђеног чињеничног стања следи да је КАФ Крагујевац Wild Boars, у учинио 
дисциплински прекршај из чл. 33. Дисциплинског правилника СААФ, те Дисциплински судија 
изриче меру као у изреци. 

61. Играчу КАФ Вршац Лавови под бројем 88, КАРАБАИЋ МАРКУ изриче се ЗАБРАНА ИГРАЊА ЈЕДНЕ 
УТАКМИЦЕ. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Читајући записник са утакмице 7. Кола Друге лиге Србије у сезони 2016. одигране у Пожаревцу 
дана 12.06.2016. године одигране између КАФ Пожаревац Пастуви и КАФ Вршац Лавови. 
Дисциплински судија је утврдио да је одлуком судије играч КАФ Вршац Лавови под бројем 88, 
Карабаић Марко са исте искључен због ударања играча супарничког тима, на основу чега је 
Комесар за такмичење упутио дисциплинску пријаву. 
Искључени играч је дао изјаву у којој изражава искрено кајање и прихвата одговорност за 
учињено дело.  
Из наведеног и утврђеног чињеничног стања следи да је искључени играч КАФ Вршац Лавови под 
бројем 88, Карабаић Марко учинио прекршај из члана 28. став 1. Дисциплинског правилника СААФ 
па је Дисциплински судија СААФ одлучио као у изреци. 

62. КАФ Краљево Royal Crowns суспендује се из такмичења ЈЛС У19 2016 и ПЛС У15 2016 до уредне 
регистрације играча. 
Суспензија престаје да важи даном регистрације играча. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
По пријави Комесара за такмичење СААФ Дисциплински судија је утврдио да КАФ Краљево Royal 
Crowns није у прописаном року регистровао играче јуниорске и пионирске категорије услед чега је 
отказна утакмица првог кола ЈЛС У19 2016 која је требало да буде одиграна дана 18.09.2016. 
године са КАФ Крагујевац Wild Boars и утакмица првог кола ПЛС У15 2016 која је требало да буде 
одиграна дана 24.09.2016. године са КАФ Крагујевац Wild Boars. 
Не регистрацијом играча у прописаном року КАФ Краљево Royal Crowns поступио је противно 
обавезама из општег акта СААФ, па је Дисциплински судија СААФ одлучио као у изреци. 

63. КАФ Београд Blue Dragons (екипа Pirate Dragons) суспендује се из такмичења ЈЛС У19 2016 до 
уредне регистрације играча. 
Суспензија престаје да важи даном регистрације играча. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
По пријави Комесара за такмичење СААФ Дисциплински судија је утврдио да КАФ Београд Blue 
Dragons није у прописаном року регистровао играче јуниорске категорије услед чега је отказна 
утакмица првог кола ЈЛС У19 2016 која је требало да буде одиграна дана 18.09.2016. године са 
КАФ Београд Вукови. 
Не регистрацијом играча у прописаном року КАФ Београд Blue Dragons поступио је противно 
обавезама из општег акта СААФ, па је Дисциплински судија СААФ одлучио као у изреци. 

RB. ODLUKE DISCIPLINSKE KOMISIJE USAF 

3.  

 
OBAVEŠTENJA 

 

1.  

19.09.2016. - Utakmica prvog kola PLS U15 2016: Kragujevac Wild Boars – Kraljevo Royal Crowns, 
prema Kalendaru takmičenja zakazana za 24.09.2016. godine se otkazuje. Utakmica se otkazuje zato što 
ekipa Kraljevo Royal Crowns nije registrovala ni jednog igrača do 09. septembra 2016. godine a što je 
bila u obavezi u skladu sa Upustvom za registraciju igrača za jesenja takmičenja SAAF 2016. Disciplinski 
sudija će biti obavešten o otkazu utakmice iz navedenih razloga u skladu sa Disciplinskim pravilnikom. 

 
 
 
 
 
 
 


