Disciplinski zapisnik 2013-11
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 08.10.2013

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 08.10.2013 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014, 5. Krog: 05.10.2013
Postojna : Ilirska Bistrica
Igralec ekipe Postojna Dejan MILAKOVIČ št. reg. 52700, je bil na tekmi izključen v 65.minuti, ko je zaradi
brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, se igralcu MILAKOVIĆ
Dejanu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Zaostali primer EPNL 2013/2014, 4. Krog: 03.10.2013
Cerknica : Renče
Na podlagi prijave glavnega sodnika se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Cerknice. Iz prijave je razbrati,
da je bilo na prvenstveni tekmi slabo poskrbljeno za varnost, saj so sodnike ob odhodu iz igrišča obstopili
domači navijači in jim grozili. Fizični napad na sodnike je preprečil predstavnik domače ekipe. Tako ravnanje je
razumeti kot kršitev 25.člena Disciplinskega pravilnika NZS (slaba organizacija tekme). Na podlagi 31. čl. DP se
NK Cerknica poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni kako je bilo na tekmi
poskrbljeno za varnost . Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje do petka 11.10.2013.

EPNL U-19 2013/2014, 4. Krog: 05.10.2013
Adria- Bilje : Tolmin Idrija

Igralec ekipe Tolmin Idrija Jani ŠTURM št. reg. 77821, je bil na tekmi izključen v 75.minuti zaradi brcanja
igralca nasprotne ekipe v predel gležnja, ko se ni boril za žogo. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, se
igralcu ŠTURM Janiju št.reg.77821 za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ prvenstvenih
tekmah.

MNZ Koper U-15 2013/2014, 4. Krog: 05.10.2013
Ilirska Bistrica : Jadran Dekani
Na podlagi poročila glavnega sodnika je bil uveden disciplinski postopek zoper predstavnika ekipe JADRAN
Dekani PRANJIČ Simona. Glavni sodnik v prijavi navaja, da je predstavnik ekipe skozi celo srečanje komentiral
sojenje, glavni sodnik ga je zaradi nedopustnega početja opozoril in ker je kljub temu s komentiranjem in
protestiranjem nadaljeval ga je v 63 minuti odstranil iz rezervne klopi. PRANJIĆ Simon ni hotel zapustiti prostora
in je grobo žalil sodnika. Tako ravnanje je razumeti kot kršitev 24.člena Disciplinskega pravilnika NZS
(nešportno in neetično vedenje). Na podlagi 31. čl. DP se predstavnik ekipe Jadran Dekani PRANJIĆ Simon
poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo in se opredeli do očitanih
kršitev. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje do petka 11.10.2013. Do dokončne
odločitve disciplinskega sodnika se na podlagi 34.člena Disciplinskega pravilnika NZS predstavniku ekipe Jadran
Dekani PRANJIĆ Simon izreka suspenz.

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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