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Предмет: Приговор

Поштовани господине Гитарићу,

Како Пропозиције такмичења недопуштају одигравање мечева у салама које
неиспуњавају ни минималне услове за игру (чак ни за лигашки део такмичења), СТК
"Нови Сад" из Новог Сада одбија да своје играчице изложи ризику наступа у
условима који могу угрозити њихову безбедност. То се у Закону о спорту третира
као "Предупређење ризика настанка штете за спортисте" што је дужан да обезбеди
организатор спортске приредбе (члан 157. Закона о спорту).
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
СТК "Нови Сад" тврди да сала на адреси Никола Тесла 7 у Новом Кнежевцу,
где сте Ви заказали меч 10. кола Суперлиге Србије између СТК "Обилић-Алева" и
СТК "Нови Сад", нема ширину од минимум 9 метара, односно нема 5 метара ширине
борилишта и по два метра са обе стране од ринга који одваја борилиште од
евентуалног гледалишта или других физичких препрека (члан 10. Анекса
Пропозиција). Уколико сматрате да ова тврдња није тачна, Ви као одговорно лице за
такмичење у Суперлиги Србије, покушајте да утврдите супротно.
Такође, Ви, као одговорно лице, требало би да знате да поменути објекат нема
свлачионице, нити мокри чвор, да је у руинираном стању, да је кров стар више од 50
година и да је направљен од лако запаљивих материјала, а да објекат нема
противпожарни елаборат, нити евакуациони излаз. Заправо, за Вашу информацију,
објекат на адреси Никола Тесла 7 у Новом Кнежевцу уопште није регистрован као
спортски објекат, већ је то народна библиотека "Бранислав Нушић", а делатност је
култура!
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С обзиром на то да сте Ви, као Руководилац такмичења, заказивањем меча у
поменутој сали, прекршили одредбе Закона о спорту, СТК "Нови Сад“ у прописаном
року, а на основу члана 113. Статута стонотениског савеза Србије, улаже Приговор
на Вашу Одлуку.
Обавештавамо Вас да како будемо исцрпели све правне лекове унутар
стонотениског савеза Србије, овим путем изражавамо спремност да своја права
потражимо пред правосудним органима Републике Србије утврђујући одговорност
свих одговорних лица стонотениског савеза Србије.

Прилог:
- Извод из катастра непокретности РГЗ
- Фотографије

П.С. Приговор СТК "Нови Сад" на услове у салама "Обилић-Алева" у Новом
Кнежевцу и "ТСЦ" у Бачкој Тополи можете погледати у архиви Записника утакмица
Суперлиге. Верујемо да је то обавеза Руководиоца такмичења.

Извршни одбор СТК "Нови Сад"
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