Koper/Capodistria , 20.11.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v sreda, 20. november 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Liga MNZ Koper U-15 2019/20, 9. krog
Koper - Jadran Ankaran, 16.11.2019
Igralec ekipe Koper Kurtović Kenan štev.registracije 109314 je v 73 minuti zaradi konfrontacije prejel drugi opomin in bil posledično izključen.
Igrišče je zapustil športno, opravičil se je po tekmi. Na podlagi določil 5/a.,8. in 23. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu Kurtović Kenanu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Igralec ekipe Jadran Ankaran Pobega Matic štev.registracije 206496 Zgoraj je v 73 minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi opomin in bil
posledično izključen. Na podlagi določil 5/a.,8. in 23. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
lig NZS se igralcu Pobega Maticu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Po uradni dolžnosti se uvedeni disciplinski postopek zoper igralca ekipe Koper Vukelić Dušana štev.registracije 109208. Igralec je v 71 minuti prišel
v konflikt z igralcem gostujoče ekipe katerega je prijel za vrat in se z njim prerival. Zaradi nasilnega obnašanja je prejel rdeči karton, po izključitvi
pa je igrišče zapustil športno. Na naslov vodstva tekmovanja je igralec preko zakonite zastopnice poslal pisno izjavo v kateri svoje dejanje obžaluje
in se zanj opravičuje. Na podlagi določil 5/a.,8. in 23. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS -- disciplinska politika organov vodenja
lig NZS se igralcu VUKELIĆ Dušanu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ tekmah.

Po uradni dolžnosti se na podlagi 32/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS uvede disciplinski postopek zoper ekipo Jadran Ankarani in to zaradi
nešportnega vedenja njihovih igralcev in trenerja. Na tekmi so prejeli 4 rumene kartone, rdeč karton in izključen je bil trener. Na podlagi določil
4/l., 8/4-a, in 36/1.člena DP NZS se ekipi Jadran Ankaran izreče OPOZORILO.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerja ekipe Jadran Ankaran ŠČULAC Deana zaradi protestiranja, komentiranja sojenja
in grobih žalitev sodnika. Iz poročila sodnika je razbrati, da je g. trener ŠČULAC Dean zaradi protestiranja, komentiranja sojenja in žaljenja sodnika
v 38 minuti 2 polčasa prejel rdeč karton. Z komentiranjem je nadaljeval tudi po odstranitvi iz klopi, ko je tekmo spremljal iza ograje. Na podlagi
34/1 člena disciplinskega pravilnika NZS se poziva trenerja ekipe Jadran Ankaran g. Ščulac Deana, da se v roku 24 ur po objavi oz. prejemu
disciplinskega zapisnika pisno izjasni o očitani kršitvi.

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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