Koper/Capodistria , 19.04.2022

Zapisnik
/2022. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 19. april 2022, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v
nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Liga MNZ Koper U-15, 12. krog
Gažon - Jadran Dekani, 16.04.2022
Liga MNZ Koper U15, tekmovalna sezono 2021/22, 12. krog, ki bi morala biti odigrana dne 16.4.2022 ob 17.00 uri na igrišču v Gažonu med
ekipama Gažon : Jadran Dekani in jo je vodstvo NK Dekani, dne 15.4.2022 ob 18.01 uri, vodji tekmovanja pisno po elektronski pošti odpovedalo, z
razlogom, da zaradi tekme lige U15 NZS – Zahod, ne morejo zbrati zadostnega števila igralcev za tekmo lige MNZ Koper U15, se na podlagi določil
3/1, 4/1/a, 8/4/c in 9/5 ter v povezavi s 15/1 členom disciplinskega pravilnika in ob upoštevanju pisne izjave kluba, izreče denarna kazen v višini 50€
(z besedo petdeset evrov), ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če NK Dekani v tekmovalnem letu 2021/22 ne bodo storili podobnega ali
težjega prekrška.
OBRAZLOŽITEV
Iz zapisnika sodnika o delegirani tekmi Lige MNZ Koper U15, tekmovalna sezona 2021/22, ki bi morala biti odigrana dne 16.4.2022 ob 17.00 uri na
igrišču v Gažnu, le-ta ni bila odigrana, ker gostujoče ekipe ob predvideni uri ni bilo na kraj tekme (igrišče v Gažonu). Vodstvo ekipe NK Jadran
Dekani, je dne 15.4.2022 ob 18.01 uri, vodji tekmovanja, pisno po elektronski pošti odpovedalo, z razlogom, da zaradi tekme lige U15 NZS – Zahod,
ne morejo zbrati zadostnega števila igralcev za tekmo lige MNZ Koper U15.
Na podlagi 8/4/j in 4/1a ter v povezavi z 11/3 in 4. člena Disciplinskega pravilnika NZS, se zaradi ne odigrane tekme določi rezultat po uradni
dolžnosti 3:0 v korist ekipe NK Gažon.
Disciplinski sodnik, se je pri ugotavljanju okoliščin in dejstev disciplinske kršitve skliceval na poročilo sodnika in ugotovitve vodje tekmovanja MNZ
Koper. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška (17. člen DP oteževalne okoliščine), je disciplinski sodnik spoznal NK Dekani
odgovorno za disciplinski prekršek in določil kazen, kot je določena v sklepu.

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.
Leon Drolc l.r
Disciplinski sodnik MNZ Koper
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