Koper/Capodistria , 17.05.2022

Zapisnik
13/2022. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 17. maj 2022, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 21/22, 24. krog
Slovan - Postojna, 14.05.2022
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 24. krog, Slovan : Postojna, odigrana dne 14.5.2022 ob 17.00 uri na igrišču Športni park Kodeljevo, je
ekipa Postojne na tekmo prišla in odigrali z devetimi igralci ter s tem kršili predpise MNZ oziroma NZS, zato se na podlagi 4/1(h), 7., 8/4(a)., 17. in
32/1. člena DP, ND FC Postojna izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL Zahod 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 24. krog nogometne tekme med
ekipama Slovan : Postojna, je razvidno, da je ekipa Postojne na tekmo prišla in le-to odigrali z devetimi igralci. Razloga niso navedli.
Pravila nogometne igre v Pravilu št. 3. Igralci; določa, da tekmo začnete ekipi, ki imata največ po enajst igralcev, od katerih je eden vratar. Tekma
se ne sme začeti ali nadaljevati, če ima katera ekipa manj od sedem igralcev. V kolikor tekmovalna pravila predpisujejo, da morajo biti vsi igralci in
rezervni igralci imenovani pred začetkom tekme in ekipa začne tekmo z manj kot enajstimi igralci, lahko ekipo dopolnijo le igralci in rezervni igralci,
ki so imenovani. V odločbah NZS št. 1 je med drugim določeno, da lahko za tekmo posamezna ekipa prijavi največ 18 igralcev. Igralci se pred
tekmo vpišejo v zapisnik z navedbo……..
Disciplinski sodnik se je pri ugotavljanju okoliščin in dejstev disciplinske kršitve skliceval na poročila delegata, iz katerega izhaja, da je ekipa
Postojne prišla z devetimi igralci na tekmo, kar je sicer dopustno, ni pa skladno s sprejetimi predpisi, ki lahko omogočajo regularnost in integriteto
tekmovanja. Kljub temu je bila tekma v celoti odigrana. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška in olajševalnih okoliščin (17.
člen DP), da je bila tekma odigrana je disciplinski sodnik spoznal ND FC Postojna odgovoren za prekršek. Določil je primerno kazen, ki je primerna
teži prekrška in je določena v sklepu.

Brinje Grosuplje - Elta Izola, 14.05.2022
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 24. krog, Brinje Grosuplje : Elta Izola, odigrana dne 14.5.2022 ob 17.00 uri na igrišču Stadion Brinje
Grosuplje, se zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Brinje Grosuplje, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2,
4/1 (I), 8/4 (c), 10/4 in 32/2 člena DP, NK Brinje Grosuplje izreče denarna kazen v višini 125 € / z besedo sto petindvajset eurov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 24. krog nogometne tekme med
ekipama Brinje Grosuplje : Elta Izola, je razvidno, da so igralci ekipe Brinje Grosuplje na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi
nešportnega vedenja njihovih igralcev (ugovarjanje, vlečenje, brezobzirna igra, spotikanje in odrivanje nasprotnega igralca). Višina zneska za en
rumeni karton znaša 25€.
Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2. odstavka 32. člena DP, zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanja teže prekrška, je disciplinski sodnik izrekel kazen NK Brinje
Grosuplje, kot je določena v sklepu.
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Fama Vipava - Adria, 15.05.2022
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 24. krog, Fama Vipava : Adria, odigrana dne 15. 5. 2022 ob 17.00 uri na igrišču Stadion Ob Beli
Vipava, se zaradi kršitve predpisov NZS in MNZ Koper, ker ekipa Adrie na tekmi ni imela glavnega ali nadomestnega trenerja, na podlagi določil
3/2., 4/1(h), 7,. 8/4(c)., 10/3., 17. in 32/1. člena DP, ND Adria izreče denarna kazen v višini 150 € /z besedo: sto petdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 24. krog, Fama Vipava : Adria je
razvidno, da ekipa Adrie na tekmi ni imela glavnega trenerje.
Organizator tekmovanja MNZ Koper je izdal Navodila in opozorila 3. SNL ZAHOD 2021/2022, kjer je v poglavju številka 7 (uradne osebe in tehnični
prostor) navedeno: Na prvi strani zapisnika je lahko vpisanih 7 /sedem/ rezervnih igralcev in 5 /pet/ uradnih oseb, ki lahko v času tekme sedijo na
klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo. Uradne osebe so: trener, pomočnik trenerja, zdravnik, oseba medicinske stroke oz. maser in
predstavnik kluba. Vsaka izmed uradnih oseb mora imeti priponko z navedbo funkcije, ki jo opravlja. Predstavnik kluba je uradni zastopnik ekipe
na posamezni tekmi in mora biti dosegljiv delegatu, sodnikom in drugim uradnim osebam. Kot uradna oseba je lahko v zapisnik prijavljena le
oseba, ki jo je nogometni klub licenciral pri podeljevalcu licence NZS na podlagi administrativno-kadrovskih kriterijev Pravilnika NZS za licenciranje
nogometnih klubov. Seznam uradnih oseb se po potrebi ažurira in je objavljen na spletni strani NZS. Trenerji: Trener mora imeti za vodenje ekipe
v 3. SNL najmanj licenco UEFA A. Če trener preneha opravljati svojo funkcijo zaradi odločitve kluba (npr. razrešitev glavnega trenerja) ali zaradi
razlogov, ki niso povezani z delovanjem kluba (bolezen, poškodbe ob nesrečah ipd.), lahko na podlagi posebnega dovoljenja NZS tako funkcijo
prevzame druga oseba, ki izpolnjuje pogoje za zamenjavo in nadomeščanje, določene s predpisi NZS in ZNTS, vendar največ za obdobje 60 dni.
Zahtevana licenca za zamenjavo ali nadomeščanje je najmanj B licenca UEFA.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da razlog odsotnosti glavnega trenerja na tekmi ni znan, ND Adria ni podala opravičila oziroma razloga zakaj na
tekmi ni prisoten glavni trener, ki pa je bil zabeležen v zapisniku tekme. Ekipo ND Adria je vodil predstavnik kluba. Na podlagi ugotovljenih dejstev
in upoštevanju teže prekrška in oteževalnih okoliščin (17. člen DP), na tekmi niso zagotovili ustrezne uradne osebe – trenerja, (ponovitev istovrstne
kršitve, glej DZ št. 8/2021/2022 z dne 6. 10. 2021, izrečeno opozorilo in glej DZ št. 10/2021/2022 z dne 20. 10. 2021, izrečen ukor), ki ima urejeno
ustrezno licenco in ga lahko vpišejo v sistem Regista, je disciplinski sodnik ND Adria spoznal za odgovorno za kršitev predpisov in se jim tako
izreka denarna kazen kot je določena v sklepu.

Zoper izrečene kazni je v skladu z 41.členom DP NZS dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana pritožbena taksa v višini 400 evrov na
TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali
njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Leon Drolc l.r.
Disciplinski sodnik MNZ Koper
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