Koper/Capodistria , 09.10.2018

Zapisnik
/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 09. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL, 5. krog
NK Portorož Piran - Cerknica, 06.10.2018
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Portorož Piran. Iz poročila delegata je razvidno, da so domačini malomarno
organizirali srečanje. Na tekmi ni bilo pobiralcev žog, ni bil prisoten vodja varnosti, ni bilo osebe za nakazovanje menjav prav tako ni bil prisoten
uradni predstavnik ekipe g.Udović Mitja. Tako ravnanje predstavlja neupoštevanje Navodil vodsta tekmovanja in kršitev Disciplinskega pravilnika
NZS.
Klub domačin je dolžan poskrbet za organizacijo tekme, vključno s prijavo državnim organom. Dolžnost organizatorja je da poskrbi za varnost
vseh udeležencev tako uradnih oseb, igralcev kot navijačev. Vodja varnosti je skupaj z reditelji dolžan poskrbet za varnost, uradni prestavnik ekipe
pa je vezni člen med klubom in ostalimi deležniki.
Razumljivo je, da se je zamenjala celotna garnitura vodstva kluba, kljub temu pa je potrebno k tekmovanju in organizaciji tekme pristopit z vso
resnostjo in angažiranostjo.
Tako ravnanje je kršitev Disciplinskega pravilnika. Na podlagi 9/2 (1) in 25/1 (5) DP NZS se NK Portorož Piran izreče OPOMIN.

Ankaran Postojna B - NK Ilirska Bistrica, 07.10.2018
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Ankaran Postojna B. Iz poročila delegata je razvidno, da so domačini na tekmo
prijavili 2 igralca, ki nista imela urejene registracije. Iz zapisnika o tekmi je razvidno, da 13 igralcev ekipe Ankaran Postojna B (kljub temu, da teče že
5 krog) nima v sistem vnešenih zdravniških pregledov.
k tekmovanju in organizaciji tekmovanja je potrebno pristopit z vso resnostjo in angažiranostjo. Klubi, ki tekmujejo v tekmovanju pod okriljem
MNZ Koper, so dolžni upoštevat Tekmovalni pravilnik in navodila vodstva tekmovanja. Nedopustno je, da po 5 krogih v klubu niso poskrbeli za
vnos zdravniških pregledov v sistem Regista.
Na podlagi 9/2 (1) in 25/1 (5) DP NZS se ekipi Ankaran Postojna B 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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