Koper/Capodistria , 12.04.2022

Zapisnik
8/2022. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 12. april 2022, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 21/22, 19. krog
TKK Tolmin - Brinje Grosuplje, 09.04.2022
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 19. krog, TKK Tolmin : Brinje Grosuplje, odigrana dne 9.4.2022 ob 16.00 uri na igrišču Športni park
Brajda, Tolmin, se zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe TKK Tolmin, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2,
4/1 (I), 8/4 (c), 10/4 in 32/2 člena DP, NK Tolmin izreče denarna kazen v višini 125 € / z besedo sto petindvajset eurov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 19. krog nogometne tekme med
ekipama TKK Tolmin : Brinje Grosuplje, je razvidno, da so igralci ekipe TKK Tolmin na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi
nešportnega vedenja njihovih igralcev (4x brezobzirna igra in vlečenje). Višina zneska za en rumeni karton znaša 25€.
Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2. odstavka 32. člena DP, zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev na tekmi. Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanja teže prekrška, je disciplinski sodnik izrekel kazen NK Tolmin, kot je
določena v sklepu.

Zoper izrečene kazni je v skladu z 41.členom DP NZS dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana pritožbena taksa v višini 400 evrov na
TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali
njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Leon Drolc
Disciplinski sodnik MNZ Koper
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