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IZVODI IZ ODLUKA DISCIPLINSKIH ORGANA 

 

RB. ODLUKE DISCIPLINSKOG SUDIJE 

 
94. 

 
Играчу КАФ Сремска Митровица Legionaries под бројем 19, ТОМИЋ БОГДАНУ изриче се 
ЗАБРАНА ИГРАЊА ЈЕДНЕ УТАКМИЦЕ. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Читајући записник са утакмице 3. Кола JLS U19 у сезони 2016. одигране у Пaнчеву дана 08.10.2016. 
године између КАФ Панчево Panthers и КАФ Сремска Митровица Legionaries Дисциплински судија 
је утврдио да је одлуком судије играч КАФ Сремска Митровица Legionaries под бројем 19, Toмић 
Богдан са исте искључен због ударања играча супарничког тима, на основу чега је Комесар за 
такмичење упутио дисциплинску пријаву. 
 

 
95. 

 
Играчу КАФ Сремска Митровица Legionaries под бројем 47, ХОДОБА ДАРКУ изриче се ЗАБРАНА 
ИГРАЊА ЈЕДНЕ УТАКМИЦЕ. 
  
О б р а з л о ж е њ е 

 
Читајући записник са утакмице 3. Кола JLS U19 у сезони 2016. одигране у Пaнчеву дана 08.10.2016. 
године одигране између КАФ Панчево Panthers и КАФ Сремска Митровица Legionaries 
Дисциплински судија је утврдио да је одлуком судије играч КАФ Сремска Митровица Legionaries 
под бројем 47, Ходоба Дарко са исте искључен због неспортског понашања, на основу чега је 
Комесар за такмичење упутио дисциплинску пријаву 
 

 
96. 

 
Бојан Ковачевић, рођен 11. маја 1987. године (број узорка урина 3913241) кажњава се - због 
повреде антидопинг правила из члана 3. став 1.тачка 1. Закона о спречавању допинга у спорту и 
члана 2.1 Светског антидопинг кодекса - присуство забрањене супстанце или њених метаболита 
или маркера у телесном узорку спортисте – конкретно болденон (Boldenone) – анаболичког 
андрогеног стероида из групе С.1 Листе забрањених супстанци: 
 
- са мером забране учешћа у спорту у трајању од 4 године почев од дана изрицања одлуке. 
 
О б р а з л о ж е њ е  
 
Према обавештењу Антидопинг агенције Републике Србије од 29.09.2016. године, спортиста Бојан 
Кобачевић, рођен 11. маја 1987. године, регистрован за КАФ Панчево Panthers, тестиран на 
утакмици Прве лиге у америчком фудбалу у Београду дана  25.06.2016. године у Београду,  допинг 
је позитиван на присуство забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у телесном 
узорку спортисте – конкретно болденон (Boldenone) – анаболичког андрогеног стероида из групе 
С.1 Листе забрањених супстанци. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


