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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Поводом дешавања, прецизније речено ексцеса, током регионалног јесењег семинара судија и
контролора групе ''Центар'', за чију техничку организацију и спровођење је била задужена
Заједница судија и контролора Рукометног савеза Београда, а који је у недељу, 4. септембра о.г.
одржан у Спортско пословном центру ''Слодес'' у Београду, и који је тренутно наишао на пажњу
јавности, јер је дошло до напада на једног од најбољих суперлигашких судија Бранислава
Ненадића, посебно имајући у виду актуелну проблематику рукометног спорта у Републици
Србији, Заједница судија и контролора Рукометног савеза Србије сматра сходним да се овим
путем обрати целокупном јавном мњењу и нарочито свим члановима рукометне организације.
Наиме, ексцесна ситуација се десила током преподневног дела семинара, после спроведеног
теста физичке припремљености, којом приликом су контролор Славољуб Величковић и судија
Дарко Величковић, у сродству као отац и син, прво вербално, а потом Славољуб Величковић
физички погађајући флашом у главу, а Дарко Величковић увредама и претњама, напали
Бранислава Ненадића, коме је потом указана помоћ у Ургентном центру, где су лекарски
констатоване телесне повреде.
Бранислав Ненадић је, иначе, на семинару био у званичној улози линијског посматрача тзв.
''шатл-ран'' теста физичке припремљености, који је судија Дарко Величковић успешно положио.
Сам вербални чин, у којем се Славољуб Величковић у првом тренутку обратио именованом
речима: ''Видећете шта ће бити у четвртак, и како ћете проћи после Скупштине'', на
недвосмислен начин осликава сву тежину актуелних рукометних дешавања, и показује у којем
се положају и под каквим све притисцима налазе судије које желе да буду неутралне и
непристрасне у свему, јер наш посао и јесте да примењујемо Правила рукометне игре на
рукометном терену, а не да учествујемо у било којој врсти дешавања и ''политизације'' ван терена.
Поступак против Славољуба Величковића и Дарка Величковића биће отворен одмах по приспећу
службеног извештаја испитне комисије (Зоран Тијанић, Владо Пендић, Зоран Ђуричић) са
спроведеног семинара. Предметни случај биће решаван по хитном поступку, а Заједница судија
и контролора Рукометног савеза Србије никада и ни под којим условима неће дозволити било
којем свом члану да се некажњено неспортски, некултурно, а посебно не насиллно, односи, не
само према својим колегама, него према било ком играчу, тренеру, спортском раднику,
гледаоцима, и др.
Оно што је посебно болно у овом случају је да се никада досада, у скоро седамдесетогодишњој
историји судијске организације није десио случај да судија нападне другог судију и нанесе му
телесне повреде. Насиљу нема места нигде, не само у спорту.
Одлуке дисциплинских органа Заједнице судија и контролора Рукометног савеза Србије биће
саопштене јавности, одмах по стицању правне снажности..
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