Koper/Capodistria , 12.11.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 12. november 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Pokal MNZ Koper, 2. krog
Izola - Koper, 06.11.2019
Na podlagi 32/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Izole in to zaradi neodigranja že delegirane tekme
2. kroga Pokal MNZ Koper med Izolo in Koprom. Tekma 2.kroga med Izolo in Koprom je bila delegirana v sredo 6.11.2019 ob 15.00 uri. Dne
5.11.2019 v večernem času so iz kluba Izola vodji tekmovanja sporočili, da imajo težave z igralskim kadrom in, da ne bodo odigrali tekme. Ob 22:54
uri je iz klubskega nabiralnika elektronske pošte na naslov MNZ Koper prispela tudi elektornska pošta z naslednjo vsebino:" sporočamo vam,da
zaradi nezadostnega števila igralcev (poškodbe, šolske obveznosti in službe) ne bomo odigrali 2.krog Pokala Mnz Koper proti ekipi Fc Koper, Za
nastalo situacijo se opravičujemo.
Od nogometnih klubov, ki nastopajo v tekmovanjih MNZ Koper se pričakuje, da bodo k tekmovanju pristopili z vso resnostjo. Tekmovalni pravilnik
določa, da na tekmah članov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 17 let. S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje
v članski kategoriji, ki mora biti vpisano v športni izkaznici, lahko na tekmah članov nastopajo tudi igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 16
let. V tem primeru gre za neresen pristop kluba MNK Izola v tekmovanju Pokal MNZ KOPER. Na dan tekme ob predvidenem terminu tekme
igralcev domače ekipe ni bilo na prizorišču. Po proučitvi vseh dejstev je disciplinski sodnik sprejel sklep kot sledi.
Na podlagi 4/1-a, 8/4-c ter 36/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS in 10/1-a člena Navodila tekmovanja Pokal MNZ Koper se ekipi Izola izreka
denarna kazen 250,00 /z besedo: dvestopetdeset/ evrov.
Na podlagi 8/4-j člena Disciplinskega pravilnika NZS se zaradi neodigranja tekme določi rezultat po uradni dolžnosti 0 : 3 za ekipo Kopra.
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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