Koper/Capodistria , 04.04.2022

Zapisnik
/2022. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v ponedeljek, 04. april 2022, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Liga MNZ Koper U-13, 15. krog
Portorož Piran U-13 - Jadran Dekani A, 27.03.2022
Liga MNZ Koper U13 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 15. krog, Portorož Piran U13 : Jadran Deakni A, odigrana dne 27.3.2022 ob 11.00 uri na igrišču
Stadion Pod obzidjem Piran, je bil v 50. minuti tekme izključen igralec Portorož Piran, Zorec May (številka reg. izkaznice 215604), zaradi
prigovarjanja sodniku, za kar je prejel drugi opomin (rumeni karton) in bil posledično izključen. Na podlagi 5/a 8/1/d, 9/1 in 22. člena DP ter v
povezavi i točkami I.G. 2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanja, se igralcu Zorec Mayu, NK Portorož Piran za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na eni /1/ prvenstveni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika sodnika o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Liga MNZ Koper U13 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 15. krog nogometne tekme med
ekipama Portorož Piran U13 : Jadran Dekani A in poročila o izključitvi/incidentu s strani sodnika tekme je razvidno, da je bil v 50. minuti tekme
izključen igralec Portorož Piran, Zorec May, zaradi prigovarjanja sodniku, za kar je prejel drugi opomin in bil posledično izključen. Pred tem je
igralec prejel prvi opomin v 35. minuti tekme prav tako zaradi prigovarjanja. Igrišče je zapustil športno.
Na podlagi dokumentacije (Zapisnika o tekmi in poročila sodnika o izključitvi/incidentu) je disciplinski sodnik skladno z Disciplinsko politiko
organov vodenja tekmovanj izrekel kazen, kot je določena v sklepu.

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.
Leon Drolc
Disciplinski sodnik MNZ Koper
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