Disciplinski zapisnik 2013-17
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 19.11.2013

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 19.11.2013 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014, 11. Krog: 16.11.2013
Ilirska Bistrica : FAMA Vipava
Igralec ekipe FAMA Vipava GRBEC Alen št. reg.61669 je bil na tekmi izključen v 75. 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.

Zaostali primer EPNL 2013/2014, 10. Krog: 9.11.2013
Cerknica : Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe Cerknica Gregor KOROŠEC št.reg. 39389 je bil na tekmi izključen v 91. Minuti. Po zadnjem
sodnikovem žvižgu je prišel do glavnega sodnika ter, ko mu je ta ponudil desno roko z namenom rokovanja je z
dlanjo udaril ob dlan glavnega sodnika. Tako ravnanje igralca KOROŠEC Gregorja predstavlja disciplinsko kršitev
Na podlagi 31. čl. DP je bil igralec ekipe Cerknica Gregor KOROŠEC pozvan, da v roku 24 ur po prejemu
Disciplinskega zapisnika pisno pojasni svoje ravnanje. Pisno pojasnilo je pravočasno poslal na MNZ Koper. V
Pojasnilu je svoje ravnanje igralec obžaloval, sodniku pa se je opravičil že takoj po koncu srečanja. Po proučitvi
izjav in poročila delegata je disciplinski sodnik sprejel sklep, na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, ter ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu KOROŠEC Gregorju za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 6/šestih/ 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.
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