Disciplinski zapisnik 2014-15
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 23.04.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v sredo, 23.4.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014 16.krog 19.4.2014
Korte Avtoplus : Jadran Pivovarna Mahnič
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Jadran Pivovarna Mahnič – na tekmi so prejeli 8 rumenih
kartonov se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Jadran Pivovarna Mahnič
izreče denarna kazen v višini 80 / z besedo: osemdeset / EUR.

Ilirska Bistrica : Postojna
Igralec ekipe NK Postojna Dejan MORAVAC reg.št.36219 je bil na tekmi izključen v 83. minuti zaradi grobih
žalitev glavnega sodnika, zato se igralcu na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP in ob upoštevanju Splošnih
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3
/treh/ tekmah.

Bilje : Portorož Piran
Igralec ekipe NK Portorož Piran Jan MUMINOVIĆ reg.št.36533 je bil na tekmi izključen v 77. Minuti, ko je
prejel drugi opomin zaradi slačenja dresa, zato se igralcu na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP in ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Portorož Piran – na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov in
rdeč karton se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Portorož Piran izreče
denarna kazen v višini 70 / z besedo: sedemdeset / EUR.

Košana : Fama Vipava
Igralec ekipe NK Košana Andrej PENKO reg.št. 23902 je bil na tekmi izključen v 57. minuti, ko je prejel drugi
rumeni karton zato se igralcu na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS
- disciplinska politika organov vodenja lig NZS za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/
tekmi.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Košana – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov in rdeč
karton se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Košana izreče denarna
kazen v višini 60 / z besedo: šestdeset / EUR.

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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