Koper/Capodistria , 12.11.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 12. november 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL 2019/2020, 10. krog
Korte - NK Cerknica, 09.11.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Korte in sicer zaradi slabe organizacije tekme. Iz poročila delegata in zapisnika o
tekmi 10 kroga. EPNL med ekipama Korte : NK Cerknica je razvidno, da je v zapisniku navedena oseba medicinske stroke LUZNAR Jaka vendar ta
oseba ni vnešena v Registo. Iz Navodila tekmovanja EPNL je razvidno, da mora Klub domačin poskrbeti za prvo medicinsko pomoč na tekmi
(dežurni zdravnik, zdravstveni delavec z najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali osebo s spričevalom za nudenje prve pomoči z 80 urnim tečajem
Rdečega križa Slovenije).
Ob prijavi v tekmovanje so morali Klubi v obrazec navesti in nato v Registo vnesti vse uradne osebe, ki bodo skrbele za organizacijo tekem. Zelo
pomemben je segment zdravja igralcev zato je nujno potrebno, da klubi k temu področju pristopijo skrajno resno in za nudenje pomoči angažirajo
osebo, ki ima dovolj strokovnega znanja, da lahko to opravi in tej osebi tudi zagotovijo sredstva (pripomočke), da to lahko kvalitetno opravi.
Ker je odigran že 10.krog EPNL je skrajni čas, da klubi k temu pristopijo zelo resno.
Na podlagi 4/1-e, 8/1-a in 36.člena Disciplinskega pravilnika NZS se ekipi Korte izreka OPOZORILO.

Košana - JADRAN Hrpelje-Kozina, 09.11.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Košana in sicer zaradi pomankljivosti pri organizaciji tekme. Iz poročila delegata in
zapisnika o tekmi 10 kroga. EPNL med ekipama Košana : Jadran Hrelje Kozina je razvidno, da je v zapisniku navedena oseba medicinske stroke
Kovač Melita vendar ta oseba ni vnešena v Registo. Iz Navodila tekmovanja EPNL je razvidno, da mora Klub domačin poskrbeti za prvo medicinsko
pomoč na tekmi (dežurni zdravnik, zdravstveni delavec z najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali osebo s spričevalom za nudenje prve pomoči z
80 urnim tečajem Rdečega križa Slovenije).
Ob prijavi v tekmovanje so morali Klubi v obrazec navesti in nato v Registo vnesti vse uradne osebe, ki bodo skrbele za organizacijo tekem. Zelo
pomemben je segment zdravja igralcev zato je nujno potrebno, da klubi k temu področju pristopijo skrajno resno in za nudenje pomoči angažirajo
osebo, ki ima dovolj strokovnega znanja, da lahko to opravi in tej osebi tudi zagotovijo sredstva (pripomočke), da to lahko kvalitetno opravi.
Ker je odigran že 10.krog EPNL je skrajni čas, da klubi k temu pristopijo zelo resno.
Na podlagi 4/1-e, 8/1-a in 36.člena Disciplinskega pravilnika NZS se ekipi Košane izreka OPOZORILO.

PRAVNI POUK: Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika. Pritožba je
pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in je vplačana pritožbena taksa v višini 100,00 EUR na TRR MNZ
Koper: si56 1010 0003 4741 127. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe MNZ Koper. Pritožbo lahko vloži
kaznovani ali njegov klub.
Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.

Stran 1 od 1

