Disciplinski zapisnik 2014-12
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 2.04.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v sredo, 2.4.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014 13.krog 29.03.2014
Fama Vipava : Portorož Piran
Igralec ekipe NK Fama Vipava Aleksander Bratina št. reg.62490 je bil na tekmi izključen v 90. minuti, ko je
prejel drugi rumeni karton zaradi protestiranja, zato se na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, igralcu za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Renče : Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe NK Renče Nikola Panić št. reg. 48368 je bil na tekmi izključen v 89. minuti, ko je prejel drugi
rumeni karton zaradi protestiranja, zato se na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, igralcu za ta prekršek
izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

EPNL U-17 2013/2014 10.krog 30.03.2014
Ajdovščina : AH Mas Tech Postojna
Igralec ekipe Ah Mas Tech Postojna , Kajtazaj Haxhi št. reg. 103842, je bil na tekmi izključen v 70. minuti, ko
je brcnil nasprotnega igralca v nogo, ko je ta ležal na tleh in se nista borila za žogo. Na podlagi 31. čl. DP se
igralca Kajtazaj Haxhija poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni njegovo
nešportno ravnanje. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje do petka 4.04.2014. Do
dokonče odločitve disciplinskega sodnika je igralec v SUSPENZU.

MNZ Koper U-15 2013/2014 11.krog 29.03.2014
Tabor Sežana : AH Mas Tech Postojna
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo AH Mas Tech Postojna. Iz zapisnika o tekmi je
razvidno, da so na tekmi za ekipo AH Mas Tech Postojna nastopili 3 tujci čeravno je v Navodilih vodstva

tekmovanja jasno napisano, da na tekmi lahko za ekipo nastopita 2 igralca, ki nista državljana EU. Tako ravnanje
predstavlja disciplinsko kršitev. Na podlagi 25.čl. in 9.čl DP se ekipi Ah Mas Tech Postojna OPOZORILO.
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.

