Koper/Capodistria , 05.04.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v petek, 05. april 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL U-17, 13. krog
AH Postojna - TABOR Sežana, 31.03.2019
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo AH Postojna. Dne 31.3.2019 je bila delegirana tekma 13.kroga EPNL U-17 med
ekipama AH Postojna in Tabor Sežana, ki pa ni bila odigrana zaradi neprihoda domačinov na prizorišče.Tako ravnanje ekipeU-17 NK AH Postojna
predstavlja kršitev Tekmovalnega pravilnika in Navodila tekmovanja EPNL U-17. Na podlagi 31.člena Disciplinskega pravilnika je bil klub bveščen o
uvedbi disciplinskega postopka in pozvan, da se izjasni o očitani kršitvi v roku 24 ur od prejema obvestila o uvedbi disciplinskega postopka kar pa
vse do 5.4.2019 ni storil zato je disciplinski sodnik odločil na osnovi njemu znanih dejstev. Na podlagi določil 9/1.,13/1, 25/1 (1), 26/2.členom
Disciplinskega pravilnika NZS in 10.čl (1-b-1) Navodila tekmovanja EPNL U-17 se ekipi AH Postojna izreče denarna kazen v višini 250,00 EUR
/dvestopetdeset/ evrov.
Ekipa U-17 AH POSTOJNA v tekočem prvenstvu ni odigrala že druge tekme v pomladnem delu. Odigrali niso tekem 10 kroga in 12 kroga EPNL U-17
2018/19, na pozive vodstva tekmovanja in sklepe disciplinskega sodnika pa se NK ANKARAN HRVATINI ne odziva.
Na podlagi 55 člena 2.odstavek Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s členom 9/3-3, členom 25/1 DP NZS izreka disciplinski ukrep "IZKLJUČITEV
IZ TEKMOVANJA".
Zaradi izključitve iz tekmovanja ekipe U17 AH POSTOJNA se na podlagi 9/1-3 člena in v zvezi s 25/1-1 členom DP NZS ter upoštevanju Navodila
tekmovanja EPNL U-17 (10.čl (1-b-3) izreče klubu NK ANKARAN HRVATINI denarna kazen v višini 500€ (z besedo: petsto evrov).
NK ANKARAN HRVATINI je poleg denarne kazni, dolžan poravnati sodniške stroške na podlagi izstavljenega računa s strani MNZ Koper.
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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