Disciplinski zapisnik 2013-13
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 22.10.2013

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 22.10.2013 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014, 7. Krog: 19.10.2013
Plama Instalacije Kovačič : Vipava
Igralec ekipe Plama Instalacije Kovačič Ujčič Matjaž št.reg. 84621, je bil na tekmi izključen v 89.minuti, ko je
grobo štartal na nasprotnega igralca in ga zadel v predel piščali, ko ta ni imel žoge. Na podlagi določil 9/2., 19.
in 20. člena DP ter ob upoštevanju Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu
UJČIČ Matjažu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih tekmah.

Postojna : Portorož Piran
Igralec ekipe Postojna Dean MARIĆ št. reg. 60367, je bil na tekmi izključen v 57. minuti, ko je prejel drugi
opomin zaradi brezobzirne igre, zato se na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Korte Avtoplus : Cerknica
Po uradni dolžnosti in na podlagi poročila delegata se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Cerknica. Iz
zapisnika o tekmi je razvidno, da ekipe na tekmi ni vodil trener, odsotnost trenerja pa uradni predstavnik ekipe
Cerknice ni pojasnil. Tako ravnanje predstavlja disciplinsko kršitev. Na podlagi 31. čl. DP se NK Cerknica poziva,
da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni zakaj na tekmi ekipe ni vodil trener z ustrezno
licenco. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje do petka 25.10.2013.

MNZ Koper U-15 2013/2014, 7. Krog: 19.10.2013
V 7.krogu tekmovanja MNZ Koper U15 2013/2014 ni bilo primera za disciplinsko obravnavo.

EPNL U-17 2013/2014, 6. Krog: 20.10.2013
V 6.krogu tekmovanja MNZ Koper EPNL U-17 2013/2014 ni bilo primera za disciplinsko obravnavo.

Zaostali primer 5.kroga EPNL U-17 2013/2014 z dne 12.10.2013
Adria Bilje : Cerknica
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipi Adria Bilje in Cerknica. V nedeljo 13.10.2013
ob 15.00 uri je bilo delegirano srečanje med ekipama in objavljeno na spletni strani MNZ Koper. Uro pred
pričetkom tekme so na igrišče prišli delegirani sodniki Poberaj Jakob, Dzuzdanović Jasmin in Matej Rustja.
Sodniki so ugotovili, da ob delegirani uri ni prisotnih igralcev nobene ekipe, ter da sta se kluba samovoljno
odločila, da tekme ne bosta odigrala. Sodniki so pregledali igrišče in ugotovili, da je igrišče sicer blatno ter da so
vidne poškodbe od igre prejšnjega dne, na igrišču pa ni vode oz.luž ter da je na igrišču mogoče odigrat tekmo
(priložene fotografije igrišča). Tako samovoljno ravnanje obeh ekip predstavlja disciplinsko kršitev 25.člena DP
NZS in 10.člena Navodil tekmovanja EPNL U-17, ki jih je IO MNZ Koper sprejel na svojem zasedanju dne
9.7.2013. Tekmovalni pravilnik NZS v 20.členu določa, da igrišče pred tekmo pregleda sodnik in ugotovi ali je
primerno za igro ali ne. V tem primeru ni bilo tako, ampak je g. GIMPELJ Teo iz NK Adria Bilje že v soboto
12.10.2013 ob 17.39 sporočil po elektronski pošti, da igrišče v nedeljo 13.10.2013 (naslednji dan) ob 15.00 uri
ne bo primerno za igro.
Na podlagi 31. čl. DP sta bila NK Cerknica in NK Adria Bilje pozvana, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega
zapisnika pisno pojasnita zakaj delegirana tekma ni bila odigrana. Na naslov MNZ sta oba kluba poslala pisno
pojasnilo.
Predstavnik NK Cerknica v pojasnilu sporočajo, da so sprejeli odločitev, da ne odpotujejo na tekmo na podlagi
telefonskega pogovora s predstavnikom ekipe Adria Bilje. Vse splošno je znano, da tekme delegira pa tudi
odpove vodstvo tekmovanja, delegiranje pa je objavljeno na spletni strani. Vodstvo tekmovanja o spremembah,
tudi o odpovedi obvesti vse akterje (klube in uradne osebe, sodnike) kar pa v tem primeru ni bilo storjeno, zato
so prišli sodniki ob v naprej določenem času na kraj srečanja. Tako ravnanje obeh ekip predstavlja disciplinsko
kršitev 25.člena Disciplinskega pravilnika NZS (neupravičen izostanek s tekme)zato se na podlagi 9. in 13/1.člena
DP izreka ekipama Adria Bilje in Cerknica denarna kazen vsaki v višini 150,00 /z besedo: stopetdeset/EUR.
Ker tekma ni bila odigrana zaradi samovoljne odločitve ter na pobudo ekipe Adria Bilje je ta dolžna v skladu s
Sklepom o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih primerih sodniški
trojki Poberaj Jakobu, Dzuzdanović Jasminu in Mateju Rustja povrniti stroške v višini 75% takse in sicer 26,25
EUR glavnemu sodniku, prvemu pomočniku 19,50 EUR in drugemu pomočniku 19,50 EUR.

EPNL U-19 2013/2014, 6. Krog: 19.10.2013
Adria Bilje : Ilirska Bistrica
Igralec ekipe Ilirska Bistrica PETROVIĆ Matic št. reg. 98335, je bil na tekmi izključen v 30. minuti, ko je prejel
drugi opomin zaradi vlečenja, zato se na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Igralec ekipe Ilirska Bistrica Jaka VALENČIČ št. reg. 76701, je bil na tekmi izključen v 81. minuti, ko je prejel
drugi opomin zaradi brezobzirne igre. Igralec je po izključitvi zapustil igrišče vendar je med zapuščanjem

protestiral in komentiral sodniško odločitev. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP ter ob upoštevanju
Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu Valenčič Jaki št. reg.76701 za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2/dveh/ prvenstvenih 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.

