Koper/Capodistria , 13.10.2021

Zapisnik
9/2021/22. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v sreda, 13. oktober 2021, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 21/22, 9. krog
Elta Izola - Eksist Žiri, 09.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 9. krog, Elta Izola : Eksist Žiri, odigrana 9. 10. 2021 ob 15.00 na Mestnem stadionu v Izoli, je bil v 89.
minuti tekme izključen igralec Elta Izole Maj Šolaja (štev. reg. izkaznice 90226) zaradi brezobzirnega štarta nad nasprotnim igralcem, za kar je
prejel drugi javni opomin in bil posledično izključen. Na podlagi določil 5/b., 8/1(d)., 9/1. in 22. člena DP ter v povezavi s točkama I.G.1 Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj se igralcu Maju Šolaji, MNK Izola za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni
tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 9. krog nogometne tekme med
ekipama Elta Izola : Eksist Žiri in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil v 89. minuti tekme izključen
igralec Elta Izole št 11, Maj Šolaja, zaradi brezobzirnega štarta nad nasprotnim igralcem (zamujen štart), za kar je prejel drugi javni opomin in bil
posledično izključen. Pred tem je igralec prejel prvi javni opomin v 67. minuti tekme zaradi spotikanja nasprotnega igralca. Igrišče je zapustil
športno
Na podlagi dokumentacije (Zapisnika o tekmi in poročila delegata in sodnika o izključitvi/incidentu je disciplinski sodnik skladno z Disciplinsko
politiko organov vodenja tekmovanj izrekel kazen, kot je določena v sklepu.

Šobec Lesce - Adria, 09.10.2021
3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 9. krog, Šobec Lesce : Adria, odigrana 9. 10. 2021 ob 15.00 na igrišču na Žagi v Lescah, je bil v 92.
minuti tekme izključen igralec Šobec Lesce Jakob Lužar (štev. reg. izkaznice 68998) zaradi brezobzirnega štarta nad nasprotnim igralcem, za kar je
prejel drugi javni opomin in bil posledično izključen. Na podlagi določil 5/b., 8/1(d)., 9/1. in 22. člena DP ter v povezavi s točkama I.G.1 Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj se igralcu Jakobu Lužarju, NK Lesce za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni
tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 9. krog nogometne tekme med
ekipama Šobec Lesce : Adria in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil v 92. minuti tekme izključen
igralec Šobec Lesce št. 77 Jakob Lužar, zaradi brezobzirnega štarta nad nasprotnim igralcem (s stopalom zadel nasprotnika v gleženj), za kar je
prejel drugi javni opomin in bil posledično izključen. Pred tem je igralec prejel prvi javni opomin v 90. minuti tekme zaradi izgubljanja igralnega
časa. Igrišče je zapustil športno
Na podlagi dokumentacije (Zapisnika o tekmi in poročila delegata in sodnika o izključitvi/incidentu je disciplinski sodnik skladno z Disciplinsko
politiko organov vodenja tekmovanj izrekel kazen, kot je določena v sklepu
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3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper, 9. krog, Šobec Lesce : Adria, odigrana 9. 10. 2021 ob 15.00 na igrišču na Žagi v Lescah, se zaradi
kršitve predpisov NZS in MNZ Koper, ker niso spoštovali protokola tekma. Ekipa Adrie je prispela na tekmo ob 14. 15 uri, dokumentacijo za
Zapisnik o tekmi oddala ob 14. 25 uri). Na podlagi določil 3/2., 4/(h)., 7., 8/1(a)., 10/3., 17. in 32/1. člena DP se ND Adria za ta prekršek izreče kazen
OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi 3. SNL ZAHOD 2021/22, ki jo vodi MNZ Koper 9. krog nogometne tekme med
ekipama Šobec Lesce : Adria je razvidno, da ND Adria ni spoštovala protokola tekme. Na stadion so prispeli ob 14. 15 uri, dokumentacijo za
Zapisnik o tekmi pa oddala ob 14. 25 uri. Razloga zamude niso obrazložili.
Organizator tekmovanja MNZ Koper je izdal Navodila in opozorila 3. SNL ZAHOD 2021/2022, ker je v poglavju 2. (Zapisnik o tekmi) določil, da je
predstavnik ekipe dolžan delegatu izročiti spisek igralcev in uradnih oseb na obrazcu »Prijava ekipe za tekmo« ter športne izkaznice igralcev
najkasneje 60 minut pred uradnim začetkom tekme, ki je bila delegirana ob 15. uri.
Uradni predstavnik ND Adrie zamudo ni obrazložil niti opravičil. Na kraj tekme bi morali prispeti najkasneje ob 14 uri.
Na podlagi dokumentacije (poročila delegata) in ob upoštevanju olajševalne okoliščine (17. člen), da se je tekma pričela ob uri in oteževale
okoliščine (17. člen) zamudili s prihodom (15. minut) in oddajo dokumentacije (25. minut) je disciplinski sodnik izrekel kazen, kot je določena v
sklepu

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa 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 vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS:
SI56 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 Alojz Žerak l.r.
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