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ДЕСПОТОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ ПОСМАТРАЧА УТАКМИЦЕ

ТАКМИЧАРИ: СИНЂЕЛИЋ (Грабовац) – ФК ЈЕДИНСТВО (Међуреч) 3-2 (1-0)
МЕСТО:ГРАБОВАЦ
ДАТУМ ИГРАЊА: 20.10.2012.ГОД.
СУДИЈЕ: 1.Милетић Младен из Параћина
оцена 2 (недовољан)
2.Стефановић Слободан из Параћина оцена 3 (добар)
3.Миленковић Јелена из Параћина
оцена 3,5 (добар)
ДЕЛЕГАТ:Нонић Даниел из Ћуприје
Утакмица почела са закашњењем у 14.23 сати из мени непознатих разлога,мада су судије биле
спремне за почетак утакмице у заказано време у 14.00 сати.Домаћи играчи изашли на загревање у
13.59 сати а гостујући у 14.04.сати.Заставице на угловима домаћин поставио у 14.20 сати.Терен
травнат и раван и погодан за игру и припремљен за игру по пропозицијама
такмичења.Организација утакмице добра.Присутно око 50 гледалаца који су веома коректно чак и
незаинтересовано посматрали утакмицу.На клупи домаћина није био присутан тренер јер је поред
два домаћа резервна играча седело само једно лице у цивилу а касније сам видео да је то
преставник екипе домаћих.Утакмиц аје била нормлна за суђење са неколико компликованих
ситуација за решавање.Понашања играча обе екипе веома коректно како једни према другима
тако и према судијама осим у две ситуације које ћу касније описати.Сама игра била на нивоу
ранга такмичења,обе екипе играле у границама својих физичких и тактичких могућности.Погоци
постигнути из игре као и из једног казненог ударца исправни.
Судија Милетић складна спортска фигура физички недовољно припремљен и поједине одлуке
доноси са веће удаљености тако да и своје исправне одлуке доводи у сумњу.Интерпретација и
примена правила игре била му је добра осим у два наведна случаја.Сарадња са помоћницима
била му је добра осим што у једном случају у 26 минуту није приметио да му поћник Миленковић
Јелена сигнализира недозвољену позицију играча гостију.Сама утакмица није била тешка за
суђење и судија уместо да веома лако наметне свој стил суђења он је допустио да утакмица води
њега уместо он њу.Пресуђивање слободних удараца било му је исправно ту није имао грешака
мада није имао ни неких копликованих ситуација осим у 57 минуту.Примена дисциплинских мера
у појединим случајевима била му је погрешна,укупно је показао 4 жута картона два домаћим
играчима и два гостима.У 57 минуту имао је компликовану ситуацију за решавање,играч домаћих
број 9 избегао је офсајд замку и сам са лоптом пошао према вратима гостију.Када је ушао у
казнени простор на њега стартује вратар домаће екипе веома неопрезно са ногом истуреном
напред а нападач је већ био у силовитом налету,тада долази до не баш директног контакта
између њих двојице јер се нападач мало померио у страну и обојица падају а лопта одлази преко
попречне линије.Судија ништа није свирао.Сматрам да овај дуел спада у слободно судијско
уверење и да је судија исправно проценио што није досудио казнени ударац за домаћу екипу
мада да је било и другачије не бих му замерио.Једино што је одлуку донео са велике удаљености
и то одмах доводи у сумњу исправност одлуке.Играч домаћих бр.9 остаје да лежи на трави а играч

домаћих бр.10 вратару гостију упућује низ псовки и погрдних речи,трчи према њему 5-6 метара и
ногом га удара у пределу ноге и одгурује га и покушава да га руком удари.То је био сигнал за
играче обе екипе да се нађу у казненом простору и да започну међусобну расправу.Ту долази до
међусобног гурања,псовања,расправљања.Убрзо се интервенцијом појединих играча обе екипе
гужва смирује и тада судија на моје запрепашћење само домаћем играчу бр. 10 показује жути
картон.Иако је морао њега да искључи а још понеког играча из обе екипе бар да опомене.
У 63 минуту утакмице над домаћим играчем бр. 10 исправно је досуђен казнени ударац због
недозвољеног старта играча гостију.Казнени ударац исправно изведен и из њега постигнут
погодак.
У 64 минуту играч домаћих бр.9 у прекиду игре незадовољн стартом играча гостију псује га,трчи
према њему и грудима га удара у груди.Остали играчи који су били у близини врло брзо га
смирују.Судуја који је био близу места догађаја домаћем играчу бр.9 показује само жути картон
иакао је морао да му покаже црвени картон.У 82 минуту утакмице играч домаћих бр. 9 постиже
трећи погодак за своју екипу и тако доноси победу.
Оба помоћника имала су доста посла стим што је помоћник Миленковић имала неколико
компликованих ситуација које је веома исправно решила.
Из свега горе наведеног може се закљичити да је судија Милетић направио грешке и пропусте које
су имале утицај на резултат утакмице.
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