Koper/Capodistria , 16.04.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 16. april 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v
nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Liga MNZ Koper U-15, 11. krog
Jadran Železničar - Venka Vojo Izola, 10.04.2019
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Jadran Železničar. Dne 10.4.2019 ob 17 uri je bila delegirana tekma Lige MNZ
Koper U-15 med ekipama Jadran Železničar : Venka Vojo Izola, ki pa ni bila odigrana zaradi nepripravljenosti igrišča. Iz poročila sodnika izhaja, da
ob prihodu udeležencev na prizorišče igrišče ni bilo zarisano, tako da tekme ni bilo mogoče odigrat. Na podlagi 31 člena Disciplinskega pravilnika
NZS je bil klub pozvan, da v roku 24 ur po prejemu pisnega obvestila o uvedbi disciplinskega postopka poda izjavo o očitani kršitvi kar so tudi
storili. V odgovoru navajajo, da je za risanje črt odgovorno podjetje, ki ga je najela Občine Divača in je bil za risanje naročen na dan tekme ob
15.00, a zaradi pomanjkljive komunikacije med občino in njim ni prišel.
Kljub vsemu, bi vodstvo NK Železničar Divača lahko storilo več, da do neljube situacije ne bi prišlo. Gre za slabo pristop k organizaciji tekme, kar
predstavlja kršitev Disciplinskega pravilnika NZS. Na podlagi 9/2 (1) in 25/1 (5) DP NZS in ob upoštevanju izjave se NK Železničar Divača izreče
OPOMIN.
Na prizorišču so bili prisotni sodniki in gostujoča ekipa. Tekma ni bila odigrana zaradi nepripravljenosti igrišča, na podlagi 12.a člena DP NZS in ob
upoštevanju 57.člena Tekmovalnega pravilnika NZS se tekma po uradni dolžnosti registrira z rezultatom 0:3.
NK Železničar Divača je 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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