Koper/Capodistria , 18.04.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 18. april 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v
nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. SML - zahod 2016/2017, 20. krog
ND Bilje - Jadran Dekani, 15.04.2017
Igralec ekipe Jadran Dekani Dugolli Selim številka registracije 87553 je bil izključen v 77.minuti, ko je prejel drugi opomin zaradi brezobzirne igre.
Po izključitvi 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 Dugolli Selimu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Elta Izola - Brinje Grosuplje, 15.04.2017
Igralec ekipe Brinje Grosuplje Cimerman Jaka štev. registracije 68187 je bil v 13 minuti izključen zaradi brcanja nasprotnega igralca. Na sredini
igrišča sta bila v borbi za žogo Cimerman Jaka in domač igralec pri tem sta padla na tla. Domač igralec je obležal medtem, ko je Cimerman Jaka
vstal nato pa brcnil ležečega igralca v stegno.
Igralec je po izključitvi igrišče zapustil športno zavedajoč se, da je storil napako. Domači igralec je lahkio nadaljeval z igro. Na podlagi določil 9/2.,
19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcuekipe Brinje Grosuplje
Cimerman Jaki za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ 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 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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