Koper/Capodistria , 25.08.2020

Zapisnik
/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 25. avgust 2020, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 20/21, 2. krog
Svoboda Ljubljana - Fama Vipava, 22.08.2020
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Svobodo Ljubljana in to zaradi slabo organizirane tekme. Iz poročila delegata je
razvidno da so domačini slabo poskrbeli za organizacijo tekme in sicer niso zagotovili nosil in 2 oseb za nošnjo, na tekmi ni bilo pobiralcev žog in
niso zagotovili osebe za nakazovanje menjav. V Navodilih tekmovanja 3.SNL-Zahod je nedvoumno zapisano kar vse mora klub organizator tekme
postoriti za nemoten potek srečanja k organizaciji pa je potrebno pristopiti z vso resnostjo, kar pa v tem primeru ni bilo tako. Na na podlagi določil
4/e., 8/4-c, in 36/1.členom DP NZS ter Navodila tekmovanja 3.SNL-Zahod se ekipi Svoboda Ljubljana izreče OPOZORILO.

Elta Izola - TKK Tolmin, 22.08.2020
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Elta Izola, na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11) in 26/1.
člena DP NZS ekipi Elta Izola izreče denarna kazen v višini 125,00 /stopetindvajset/ evrov.

Zagorje - Adria, 22.08.2020
Igralec ekipe Zagorje Tilen MLINAR št.reg. /67475/ je bil izključen v 90. minuti tekme zaradi žaljenja sodnika, zato se na podlagi določil 5/e., 8/1(d).
in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.E Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Pri odmeri kazni je bila upoštevano opravičilo sodniku takoj po tekmi kar mu je šteti kot olajševalno okoliščino.

Arol Škofja Loka - Brinje Grosuplje, 23.08.2020
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Arol Škofja Loka. Igralci so na tekmi prejeli 6 rumenih
kartonovn. Na podlagi določil 4/1(l)., 8/4(c)., 10/4. in v povezavi z 9/5. členom DP NZS, se ekipi Arol Škofja Loka izreče: denarna kazen v višini 125,00
€ /stopetindvajset evrov/.
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.
Disciplinski sodnik 3. SNL - zahod
Srečko ZEBEC l.r.
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