Koper/Capodistria , 19.09.2018

Zapisnik
/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v sreda, 19. september 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL, 2. krog
NK Ilirska Bistrica - Komen, 15.09.2018
Igralec ekipe Komen Uršič Tadej št.izkaznice 78144 je bil v 83. minuti izključen, zaradi drugega opomina- brezobzirna igra. Igralec je igrišče zapustil
športno.. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov
vodenja lig NZS se igralcu Uršič Tadeju za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

NŠ Ankaran - Renče, 15.09.2018
Igralec ekipe Ankaran STOPAR Luka štev. registracije 48494 je bil izključen v 89 minuti zaradi nasilnega odrivanja nasprotnega igralca. Pred
kazenskim prostorom gostov je igralec ekipe Renče Bašič Jasmin, najprej za dres močno povlekel igralca ekipe Ankaran Stopar Luko. Stopar Luka
je odreagiral tako, da je Bašič Jasmina močno odrinil nakar je Bašič Jasmin z dlanjo udaril Stopar Luko po obrazu. ter se postavil v borbeni položaj
gard. Igralec je igrišče zapustil športno. Takoj po tekmi, je Stopar Luka na naslov vodstva tekmovanja naslovil pisno izjavo.
Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu
STOPAR Luki za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /ene/ tekmi.

Igralec ekipe Renče Bašič Jasmin štev. registracije 85381 je bil izključen v 89 minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca z dlanjo v predel obraza.
Pred svojim kazenskim prostorom je igralec ekipe Renče, Bašič Jasmin, najprej za dres močno povlekel igralca ekipe Ankaran, Stopar Luka, ki je
Bašiča nato močno odrinil. Bašič Jasmin je z dlanjo udaril Stopar Luko po obrazu ter se postavil v borbeni položaj gard. Igralec je igrišče zapusil
korektno. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se
igralcu Bašič Jasminu za očitano kršitev izreče kazen
prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ tekmah.

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.
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