Koper/Capodistria , 14.05.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 14. maj 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v
nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL U-19, 15. krog
IDRIJA - Jadran Dekani, 11.05.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo ND Idrija. Iz poročila sodnika na tekmi je razvidno, da so domačini malomarno
organizirali srečanje. Tekma je bila oddigrana na zelo slabo pripravljenem igrišču. Trava je bila visoka in nepopolno pokošena, na igrišču so bili
tudi ostanki stare trave, ki so ovirali igro. Mreže na golih so bile slabo pritrjene. Dolžnost organizatorja je da poskrbi, da so pogoji za igro dobri saj
s tem pripomore k varnosti igralcev. Nedopustno je da igrišče zaradi malomarnosti ni pripravljeno.
Tako ravnanje je kršitev Disciplinskega pravilnika. Na podlagi 9/2 (1) in 25/1 (5) DP NZS se ND Idrija izreče OPOMIN.

NK Ilirska Bistrica U-19 - Hidria Tolmin, 11.05.2019
Igralec ekipe NK Ilirska Bistrica Vinarci Blerton številka registracije 94079 je v 55 minuti prejel direktni rdeči karton, ko je brcnil gostujočega igralca
št. 7 v predel goleni. Udarec je bil močan saj je igralec s številko 7 potreboval zdravniško pomoč, a je tekmo lahko nadaljeval do konca. Po
zaključku tekme je pristopil dosodnika in se za ravnanje opravičil kar mu je šteti kot olajševalno okoliščino pri odmeri kazni. Na podlagi določil 9/2.,
19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu Vinarci Blertonu za
očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ tekmah.

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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