Disciplinski zapisnik 2014-24
Tekmovalna sezona 2014/2015

Koper, 23.09.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 23.9.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2014/2015 2.krog 20.9.2014
Košana : Korte Avtoplus
Igralec ekipe Košana Penko Edvard reg.št. 15598 je bil na tekmi izključen v 73.minuti, ko je prejel drugi
rumeni karton zaradi ugovarjanja. 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 za ta prekršek izreče kazen prepovedi
nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Pokal MNZ KOPER U-19 2014/2015 1.krog 17.9.2014
Jadran Dekani : Ankaran Postojna
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Jadran Dekani. Iz zapisnika o tekmi je razvidno,
da je na pokalni tekmi nastopil igralec Luka CVETKOVIĆ reg.št. 69916, ki ni imel pravice nastopa. Luka
Cvetković je bil izključen na tekmi 3.kroga 2.SML/zahod. Iz zapisnika disciplinski sodnik MNZ Gorenjske Kranj št.
4-2014/15 z dnem 10.9.2014 je razvidno da je igralec bil kaznovan s prepovedjo nastopanja na 4.nogometnih
tekmah. 22.člen disciplinskega pravilnika določa da igralec, ki je kaznovan s prepovedjo nastopanja na 4 tekmah
ali več do izteka kazni nima pravice nastopanja na vseh nogometnih tekmah na območju Republike Slovenije.
Nastop igralca, ki nima pravice nastopa predstavlja disciplinski prekršek po 25.členu DP NZS. Na podlagi 12/a
člena DP NZS se dosežen rezultat pokalne tekme MNZ Koper U-19 med ekipama Jadran Dekani in Ankaran
Postojna razveljavi. Zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopa zaradi izrečene kazni prepovedi
nastopanja se na podlagi 4.točke 12/a člena DP NZS in 63.člena Tekmovalnega pravilnika NZS tekma registrira po
uradni dolžnosti z rezultatom 0:3.

Zaostali primer:

POKAL MNZ KOPER 2014/2015 1.krog 10.9.2014
Ilirska Bistrica : Tabor Sežana

Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper trenerje ekipe Tabor Sežana KOMPARA Davida. Iz
poročila delegata in glavnega sodnika je razvidno, da je trener po zadnjem sodnikovem žvižgu stekel v igrišče z
namenom fizičnega obračuna. Kontakt so mu preprečili igralci njegove ekipe. Sodnika je tudi žalil. V skladu z 31.
čl. DP je bil trener KOMPARA David pozvan, da poda pisno izjavo o njegovem nedopustnem dejanju kar je tudi
storil. Po proučitvi dokumentacije je ugotovljeno da ravnanje trenerja predstavlja kršitev 24.člena DP NZS.
Trener je v izjavi zapisal, da se zaveda svojega nešportnega ravnanja in ga obžaluje zato se mu na podlagi
2.točke 9.člena DP NZS za očitan prekršek izreka 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.

