МАРЈАНОВИЋ ЗОРАН
05.11.2012.ГОД.
ДЕСПОТОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ ПОСМАТРАЧА УТАКМИЦЕ

ТАКМИЧАРИ: ФК. Будућност(Милива) – ФК. СФС Борац (Параћин) 0:1 (0:0)
МЕСТО:МИЛИВА
ДАТУМ ИГРАЊА: 04.11.2012.ГОД.
СУДИЈЕ: 1.Вулић Саша из Јагодина

оцена 3,5 (добар)

2.Јанковић Владан из Јагодина оцена 3,5 (добар)
3.Стевановић Драган из Јагодина

оцена 3,5 (добар)

ДЕЛЕГАТ:Николић Зоран из Ћуприје
Утакмица почела са заказано време у 13:30 часова. Терен за игру раван и траванат, припремљен
за игру по пропозицијама такмичења.Организација утакмице добра.Присутно око1 50 гледалаца
који су веома коректно понашали..Утакмица је била нормлна за суђење са неколико
компликованих ситуација за решавање.Понашања играча обе екипе веома борбено, коректно
како једни према другима тако и према судијама .Сама игра била је веома борбена, динамична и
резултатски неизвесна до краја саме утакмице. Гостујућа екипа приказала нешто више од игре,
реализовла једну изгледну прилику и на крају заслужено победила.Погодак постигнут из игре
исправан. Домаћа екипа је показала много борбености, воље и жеље за победом и до задњег
тренутка се борили за што повољни резултат.
Судија Вулић са приметним вишком килограма, кретао се по терену између два казнена простора
не улазећи у њих тако да је увек могао брзо да се врати назада и да испрати акцију. Ради се о
искусном судији чије знање није у складу са физичким могућностима јер његово суђење
превазилази овај ранг такмичења.Интерпретација и примена правила игре била му је на завидном
нивоу и све време утакмице игру је држао под својом пуном контролом.Имао је више
компликованих ситуација на терену које је веома успешно решио. У 48. Минуту дозволио је
предност играчима гостију који су ту акцију завршили поготком. У 70. Минуту утакмице након
прекршаја играча гостију бр 4 на око 30 – ак метара од његових врата није зауставио игру већ је
пустио предност јасно показујући рукама да се игра настави. Након тога домаћи играч бр 9 долази
у изгледну прилику за постизање поготка и акцију завршава ударцем лопте поред врата. По
зваршетку акције у прекиду игре судија Вулић играчу гостију бр 4 исправно изриче јавну опомену
због претходног прекршаја. У 80. Минуту играч домаћих бр 8 био је у изгледној прилици за
постизање поготка и у жару борбе пао је у казненом простору гостију, иако су готово сви

очекивали казнени ударац судија Вулић је потпуно исправно дао знак руком да се игра
настави.Сарадња са помоћницима била му је добра, на време је уочавао њихове
сигнале.Пресуђивање слободних удараца било му је исправно и ту није имао грешака.Примена
дисциплинских мера у појединим случајевима била му је добра,укупно је показао 4 жута картона
три домаћим играчима и један гостима.Оба помоћника имала су доста посла и више
компликованих ситуација које су успешно решили. По завршетку утакмице играчи обе екипе
заједно са службеним лицима су веома коректно напустили терен за игру.
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