Koper/Capodistria , 24.04.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v ponedeljek, 24. april 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SNL zahod 2016/2017, 20. krog
Škou Ajdovščina - Cherrybox24 Tabor, 15.04.2017
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Škou Ajdovščina. Na tekmi 20. kroga 3.SNL-Zahod med ekipama Škou
Ajdovščina - Cherrybox24 Tabor ni bilo trenerja domače ekipe Kalin Petra. Iz poročila delegata je razbrati, da je predstavnik ekipe v prijavi za
tekmo navedel trenerja, ki pa ga ni bilo zato delegat ni dovolil vnosa v zapisnik . Na podlagi 31.člena Disciplinskega pravilnika je bil Škou
Ajdovščina pozvan, da v roku 24 ur po objavi oz. prejemu zapisnika poda pisno obrazložitev zakaj na tekmi ni bilo trenerja. Pisne obrazložitev iz
kluba vse do 24.4.2017 niso poslali. Disciplinski sodnik je po proučitvi odločil na podlagi njemu znanih dejstev. V skladu z Navodili vodstva
tekmovanja ekipo vodi trener, ki ima ustrezno potrjeno licenco in ga je klub prijavil kot glavnega trenerja. V primeru odstotnosti zaradi bolezni,
poškodb pa je lahko začasno zamenjan z drugim klubskim trenerjem vendar le ob posebnem dovoljenju NZS. V tem primeru pa trener ni prišel na
tekmo kljub temu pa ga je predstavnik ekipe vnesel v obrazec prijava na tekmo. Tako ravnanje predstavlja kršitev Disciplinskega pravilnika NZS in
Navodil vodstva tekmovanja. Na podlagi 25/1, 13., in 26.člena DP NZS se Škou Ajdovščina izreče denarna kazen v višini 150 /stopetdeset/ evrov.

3. SNL zahod 2016/2017, 21. krog
ND Bilje - Fama Vipava, 22.04.2017
Igralec ekipe Fama Vipava KODELJA Enej št.registracije 77558 je bil v izključen v 49 minuti, ko je prejel drugi opomin zaradi brezobzirne igre. Igralec
je športno zapustil igrišče. 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 KODELJA Eneju za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Fama Vipava in to zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli
4 rumene in rdeč karton zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26/1.členom DP ekipi Fama Vipava izreče denarna kazen v višini 125
/stopetindvajset/ evrov.

NK Postojna - Škou Ajdovščina , 23.04.2017
Igralec ekipe Postojna SIVČEVIČ Denis št.registracije 60380 je bil v izključen v 85 minuti, ko je udaril gostujočega igralca. V 85 minuti je po
dosojenem prekršku, gostujoči igralec vrgel žogo proti obrambnemu igralcu domačih, kar pa je razjezilo kapetana domačih, ki je igralca udaril (z
majhno intenziteto) z dlanjo po glavi. Po izključitvi je športno zapustil igrišče. Po koncu tekme se je opravičil gostujočemu igralcu. 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 Sivčevič
Denisu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
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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 400,00 EUR na TRR NZS: si56
3300-0000-0606-726. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov
klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.
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