Disciplinski zapisnik 2013-16
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 12.11.2013

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 12.11.2013 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014, 10. Krog: 9.11.2013
Plama instalacije Kovačič : Bilje
Igralec ekipe Plama instalacije Kovačič Primož ŠAJINA št. reg. 44275 je bil na tekmi izključen v 88. minuti, ko
je prejel drugi opomin zaradi vlečenja, 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 : Korte Avtoplus
Igralec ekipe Korte Avtoplus Aleksandar ILIĆ št.reg. 30732 je bil na tekmi izključen v 77. minuti, ko je storil
prekršek nad nasprotnim igralcem, ko je bil ta v čisti situaciji za zadetek, 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.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Korte Avtoplus – na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeč karton se
na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Korte Avtoplus izreče denarna kazen
v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

Cerknica : Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe Cerknica Gregor KOROŠEC št.reg. 39389 je bil na tekmi izključen v 91. Minuti. Po zadnjem
sodnikovem žvižgu je prišel do glavnega sodnika ter, ko mu je ta ponudil desno roko z namenom rokovanja je z
dlanjo udaril ob dlan glavnega sodnika. Tako ravnanje igralca KOROŠEC Gregorja predstavlja disciplinsko kršitev
Na podlagi 31. čl. DP se igralec ekipe Cerknica Gregor KOROŠEC poziva, da v roku 24 ur po prejemu
Disciplinskega zapisnika pisno pojasni svoje ravnanje. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper
najkasneje do petka 15.11.2013. Do izreka dokončnega sklepa o kazni je igralec SUSPENDIRAN.

Košana : Portorož Piran
Igralec ekipe Portorož Piran Dean TOPLAK št. reg. 51901, je bil na tekmi izključen v 45. minuti, ko je z
drsečim štartom in dvignjeno nogo nevarno štartal na nasprotnega igralca in ga zadel v predel kolena zato se na
podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP ter ob upoštevanju Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov
vodenja lig NZS se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.
Igralec ekipe Portorož Piran Nikola STOJANOVIĆ št. reg. 61564, je bil na tekmi izključen v 82. minuti, ko je
prejel drugi opomin zaradi brezobzirne igre, zato se na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP ter ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Igralec ekipe Portorož Piran Nik KLINC št. reg. 65392 je bil na tekmi izključen v 88. minuti, ko je kot zadnji
igralec storil prekršek nad napadalcem nasprotne ekipe, ki je bil v čisti situaciji za zadetek. Na podlagi določil
9/2., 19. in 20. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov vodenja lig NZS se
igralcu KLINC Niku za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Po uradni dolžnosti in na podlagi poročila delegata se uvede disciplinski postopek zoper trenerja ekipe Košana
gospoda Udovič Jožeta. Trener ekipe je bil odstranjen iz igrišča v 25. minuti zaradi komentiranja sojenja in
protestiranja na sodniške odločitve. Tako ravnanje predstavlja disciplinsko kršitev zato se na podlagi 9/2. In 24.
čl. DP NZS trenerju ekipe Košana UDOVIČ Jožetu izreka kazen prepoved dostopa do garderob in uradnega
tehničnega prostora na 1 /eni/prvenstveni tekmi.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Portorož Piran – na tekmi so prejeli 2 rumena in 3 rdeče kartone
zato se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Portorož Piran izreče denarna
kazen v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

EPNL U-17 2013/2014, 7. Krog: 12.10.2013
Portorož Piran : Adria Bilje
Igralec ekipe Adria Bilje Hazim ČAJIĆ št. reg. 85382, je bil na tekmi izključen v 56. minuti, ko je protestiral na
sodniško odločitev in grobo preklinjal glavnega sodnika, zato se na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP ter
ob upoštevanju Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu ČAJIĆ Hazimu za ta
prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.
Po uradni dolžnosti in na podlagi poročila glavnega sodnika se uvede disciplinski postopek zoper trenerja ekipe
Adria Bilje DOPLIHAR Roka. Trener ekipe je bil odstranjen iz igrišča v 56. minuti zaradi komentiranja sojenja in
protestiranja na sodniške odločitve. Tako ravnanje predstavlja disciplinsko kršitev zato se na podlagi 9/2. In 24.
čl. DP NZS ter ob upoštevanju Splošnih navodil NZS-disciplinska politika organov vodenja lig NZS se trenerju
ekipe Adria Bilje DOPLIHAR Roku izreka kazen prepoved dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora
na 1 /eni/prvenstveni tekmi.

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.
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