Disciplinski zapisnik 2013-06
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 17.09.2013

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 17.09.2013 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014, 2. Krog: 17.09.2013
Košana : Korte Avtoplus
Igralec ekipe Korte Avtoplus Elvis MUMINOVIĆ, je bil na tekmi izključen v 80.minuti zaradi prekrška nad
nasprotnim napadalcem, ko je bil ta v čisti situaciji za zadetek. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, se
igralcu MUMINOVIĆ Elvisu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Uvede se disciplinski postopek proti pomočniku trenerja ekipe NK Korte Avtoplus STAMPFER Miroslava, ki je
protestiral zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami. V 87. minuti srečanja je glavni sodnik pomočnika
trenerja zaradi storjenega dejanja odstranil iz igrišča. Na podlagi določil 9/2. in 24. člena DP se za ta prekršek
pomočniku trenerja NK Korte Avtoplus STAMFER Miroslavu izreče opomin.

Zaostali primer 1.kroga
Plama Instalacije Kovačič : Postojna
Na podlagi poročila delegat in prijave glavnega sodnika je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Plama
Instalacije Kovačič. Iz prijave in poročila delegata je razvidno, da je bilo na prvenstveni tekmi slabo poskrbljeno
za varnost, saj so sodnike in delegata ob odhodu iz igrišča obstopili domači navijači in jim grozili ter jih niso
spustili v slačilnice. Ravno tako so v pisarno kjer se vodi zapisnik vstopili neznanci ter onemogočali delo
delegatu. Tako ravnanje je razumeti kot kršitev 25.člena Disciplinskega pravilnika NZS (slaba organizacija
tekme). Na podlagi 31. čl. DP je bila ekipa NK Plama – Instalacije Kovačič pozvana, da v roku 24 ur po prejemu
Disciplinskega zapisnika pošlje pisno pojasnilo kako je bilo na tekmi poskrbljeno za varnost in zakaj je prišlo do
onemogočanja prehoda sodnikom do garderob. Predstavnik ekipa Plama Intalacije Kovačič kljub pozivu ni poslal
pisnega pojasnilo zato je disciplinski sodnik odločil kot sledi. Zaradi slabe organizacije prvenstvene tekme
1.kroga EPNL se ekipi Plama Instalacije Kovačič na podlagi 9.člena Disciplinskega pravilnika NZS izreče denarna
kazen v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

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.
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