Disciplinski zapisnik 2015-01
Tekmovalna sezona 2014/2015

Koper, 10.03.2015
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 10.03.2015 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklep kot sledi:

POKAL MNZ Koper U-19 2014/2015 3.krog 4.3.2015
Koper : Ankaran Postojna
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper ekipo U-19 Ankaran Postojna zaradi nenastopa na
pokalni tekmi, ki je bila delegirana v sredo 4.3.2015. Predstavnik ekipe je že v naprej poslal opravičilo, da ekipe
na tekmo ne bo ker se ekipa zaradi objektivnih razlogov ne uspe zbrati. Tako ravnanje predstavlja kršitev 25.
člena Disciplinskega pravilnika (neizpolnjevanje obveznosti do MNZ) Na podlagi 25.čl. 1 točka DP in 9.člena DP se
ob upoštevanju olajševalnih okoliščin ekipi U-19 Ankaran Postojna izreče OPOZORILO.
Zaradi neprihoda ekipe Ankaran Postojna na tekmo se na podlagi 53.člena Tekmovalnega pravilnika NZS tekma
registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 3:0.

Zaostali primer:

MNZ Koper U-15 2014/2015 9 .krog 15.11.2014
Ankaran Postojna : Ilirska Bistrica
Igralec ekipe Ankaran Postojna Umek Simšič Mark reg.št. 109705 je bil na tekmi izključen v 51.minuti zaradi
grobe igre. Igralec Umek Simšič Mark je grobo startal na vratarja gostujoče ekipe brez možnosti igranja z žogo
(vratar je namreč žogo držal) in ga močno brcnil v kolk. Po prekršku je vratar lahko 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 igralcu ekipe Ankaran Postojna Umek Simšič Marku reg.št. 109705 za grobo igro izreče
kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/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.

