Disciplinski zapisnik 2013-08
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 24.09.2013

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 24.09.2013 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014, 3. Krog: 21.09.2013
Plama Instalacije Kovačič : Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe Jadran Pivovarna Mahnič BANFI Borut, je bil na tekmi izključen v 55.minuti, ko je prejel drugi
rumeni karton zaradi nešportnega obnašanja. Igralec je igrišče zapustil nešportno, saj je protestiral na sodniško
odločitev. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, se igralcu BANFI Borutu za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Jadran Pivovarna Mahnič – na tekmi so prejeli 6 rumenih in rdeč
karton 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 70 / z besedo: sedemdeset / EUR.

Korte : Postojna
Igralec ekipe Korte Avtoplus KASTELIC Blaž, je bil na tekmi izključen v 94.minuti, ko je prejel drugi rumeni
karton zaradi brezobzirne igre. Igralec je igrišče zapustil športno. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, se
igralcu KASTELIC Blažu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Bilje : Ilirska Bistrica
Igralec ekipe Bilje JANKOVIĆ Mičo, je bil na tekmi izključen v 84.minuti, ko je prejel drugi rumeni karton zaradi
spotikanja. Igralec je igrišče zapustil športno. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, se igralcu JANKOVIĆ
Mičo za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Bilje – na tekmi so prejeli 5 rumenih in rdeč karton se na podlagi
določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Bilje izreče denarna kazen v višini 60 / z besedo:
šestdeset / EUR.

Fama Vipava : Cerknica
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Fama Vipava – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov se na
podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Fama Vipava izreče denarna kazen v
višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

EPNL U-19 2013/2014, 2. Krog: 22.09.2013
Tolmin Idrija : Tabor Sežana
Na podlagi poročila glavnega sodnika se uvede disciplinski postopek zoper predstavnika ekipe TOLMIN IDRIJA
RUTAR Roberta. Iz prijave sledi, da je predstavnik ekipe po končani tekmi pristopil do sodnikov in jih zmerjal z
besedami »bumbar zabit, budalo… V 93 minuti je glavni sodnik za gostujočo ekipo dosodil kazenski udarec
predstavnik ekipe Tolmin Idrija TUTAR Robert pa je zadrževal žogo in je ni hotel izročiti. Tako ravnanje je
razumeti kot kršitev 24.člena Disciplinskega pravilnika NZS (nešportno in neetično vedenje). Na podlagi 31. čl.
DP se predstavnik ekipe Tolmin Idrija RUTAR Robert poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega
zapisnika poda pisno izjavo o njegovem ravnanju Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ najkasneje do
27.9.2013.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Tolmin Idrija – na tekmi so prejeli 7 rumenih kartonov in v
disciplinski postopek je prijavljen predstavnik ekipe se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., ekipi Tolmin Idrija
izreče OPOZORILO.

Ilirska Bistrica : Ajdovščina
Igralec ekipe Ajdovščina JASNIĆ Kristjan je bil na tekmi izključen v 15.minuti, ko je v borbi za žogo zamahnil z
roko nazaj in igralca nasprotne ekipe udaril v glavo. Igralec je igrišče zapustil športno in po koncu tekme se je
opravičil igralcu in sodnikom, kar mu je šteti kot olajševalno okoliščino. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena
DP in v povezavi s točko I.B.4 in IV./3 Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov vodenja lig NZS se
igralcu ekipe Ajdovščina JASNIĆ Kristjanu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/
prvenstvenih tekmah.

MNZ Koper U-11 Obala 2013/2014, 2. Krog: 14.09.2013
Ankaran Hrvatini : Portorož Piran
Po uradni dolžnosti se uveden disciplinski postopek zoper Ekipo Ankaran Hrvatini. Ugotovljeno je bilo, da na
tekmah ekipe ki nastopa v ligi MNZ U-11 obala ne zagotavljajo pogojev za vodenje zapisnika v elektronski obliki
(ni osebe za pisanje zapisnika, ni računalnika ..) in po koncu srečanja ne posredujejo zapisnika po elektronski
pošti kot je to navedeno v Navodilih tekmovanja mlajših selekcij MNZ Koper. Tako ravnanje predstavlja

disciplinsko kršitev zato se na podlagi 19.člena 2 točka Navodil tekmovanja mlajših selekcij in upoštevanju
finančnih obveznosti II/1-b ekipi Ankaran Hrvatini izreče denarna kazen v višini 20 / z besedo: dvajset / 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.

Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.

