Koper/Capodistria , 03.10.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 03. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Liga MNZ Koper U-15 2017/2018, 2. krog
Koper - AH Piran, 23.09.2017
Rezervni igralec ekipe AH Piran Nusdorfer Kogovšek Denis štev. registracije 100027 je bil izključen v 35 minuti zaradi komentiranja in žalitev
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 Nusdorfer Kogovšek Denisu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ tekmah.

Igralec ekipe AH Piran Ramadani Erdogan štev. registracije 94142 je bil izključen v 52 minuti zaradi brcanja nasprotnega igralca v predel noge.
Igralec je igrišče zapusil korektno ter se je po tekmi opravičil sodniku ter igralcu.
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
Ramadani Erdoganu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Liga MNZ Koper U-15 2017/2018, 3. krog
Jadran Železničar - Koper, 30.09.2017
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Jadran Železničar zaradi samovoljne prestavitve tekme 3.kroga Lige U-15 MNZ
Koper. Za 30.9.2017 ob 11.uri je bila delegirana tekma Lige U-15 MNZ Koper med ekipama Jadran Železničar in Koper, ki pa ni bila odigrana.
Predstavnik ekipe je samovoljno, brez da bi obvestil vodjo tekmovanja spremenil datum odigranja tekme kar je nedopustno. Zaradi zagotavljanja
regularnosti tekmovanja so taka samovoljna ravnanja klubskih predstavnikov nedopustna. Seveda je zaradi opravičljivih razlogov možno prestavit
tekmo vendar ob soglasju vseh udeležencev in vodje tekmovanja.
Na podlagi določil 9/2 (1). in 25/1 (7).členom DP NZS se ekipi Jadran Železničar izreče OPOMIN.

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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