Disciplinski zapisnik 2015-13
Tekmovalna sezona 2015/2016

Koper, 02.06.2015

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 15.09.2015 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledi:

EPNL 2015/2016 1.krog 13.09.2015
Plama : Rakek
Igralec ekipe RAKEK Arnel OMERČIČ reg.št. 60372 je v 56.minuti, odreagiral zaradi prekrška nasprotnega
igralec nad njim. Igralec ga je močno odrinil v hrbet zato je padel, Omerčič je in nasprotnega igralca udaril v
predel vratu oz. tilnika. Zaradi udarca si je prislužil rdeči karton. Igralec se je po reakciji za dejanju opravičil in
športno zapustil igrišče. 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 OMERČIČ Arnelu reg.št. 60372 za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 3 /treh/ tekmah.
Igralec ekipe PLAMA Štefan ISKRA reg.št. 62185 je v 56.minuti na nasprotni polovici igrišča, ko se ni boril za
žogo močno odrinil v hrbet igralca Omerčič Arnela, da je ta padel. Prišlo je do nasprotne reakcije saj je Omerčič
Iskra Štefana udaril. Zaradi prekrška mu je glavni sodnik pokazal rdeči karton. Igrišče je zapustil športno. 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 ISKRA Štefanu reg.št. 62185 za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja
na 2 /dveh/ tekmah.
Igralec ekipe RAKEK Jasmin ČURAN reg.št. 60353 je bil izključen v 62.minuti, ko je prejel drugi rumeni karton
zaradi nešportnega obnašanja - slačenja dresa. ČURAN Jasmin je med odhodom iz igrišča ob napovedani menjavi
slekel dres. To je storil še preden je zapustil igrišče. Ob izključitvi in odhajanju z igrišča je še grobo žalil
glavnega sodnika. 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 ĆURAN Jasminu reg.št. 60353 za izključitev izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi, zaradi žalitev sodnika pa prepoved nastopanja na 3 /treh/ tekma.
Igralcu ČURAN Jasminu reg.št. 60353 se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ tekmah.

Renče : Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe Jadran Pivovarna Mahnič Alen SUBAN reg.št. 27664 je bil na tekmi izključen v 93.minuti, ko je
prejel 2.rumeni karton zaradi brezobzirne igre.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 SUBAN Alenu reg.št. 27664 za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Igralec ekipe RENČE Tadej MLEČNIK reg.št. 28256 je v 93.minuti, pristopil do igralca nasprotne ekipe in ga s
pestjo rahlo udaril v obraz. Z dejanjem je povzročil konfrontacijo igralcev. Udarec je bil majhne intenzitete
tako, da igralcu katerega je udaril ni bilo potrebno nuditi pomoči. Po dejanju se je za nedopustno ravnanje
opravičil in igrišče zapustil športno. 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 MLEČNIK Tadeju reg.št. 28256 za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ tekmah.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Jadran Pivovarna Mahnič – na tekmi so prejeli 5 rumenih
kartonov 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 60 / z besedo: šestdeset / 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.
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