Koper/Capodistria , 23.10.2018

Zapisnik
/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 23. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL, 7. krog
NK Portorož Piran - Renče, 20.10.2018
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Portorož Piran. Iz poročila delegata je razvidno, da so domačini malomarno
organizirali srečanje. Manjkala je zastava Fair Play-a, na tekmi ni bilo pobiralcev žog, ni bil prisoten vodja varnosti kljub temu, da je naveden v
zapisniku, predstavnika domače ekipe ni bilo na tekmi (kljub temu, da so rekli, da prihaja, zato je bil tudi vnešen v zapisnik), ni bilo osebe za
pisanje zapisnika (zapisnik je pisal sam delegat), ni bilo pobiralcev žog in niti rediteljev in ni bilo dežurnega klubskega vozila za prevoz
poškodovanih oseb. Skratka organizacija slaba in zelo pomankljiva.
Tako ravnanje NK Portorož Piran predstavlja kršitev Disciplinskega pravilnika. Na podlagi 25/1 (5) in 13.členom DP NZS ter predkaznovanosti (glej
zapisnik 5.kroga EPNL) se NK Portorož Piran izreče denarna kazen 150,00 (z besedo: stopetdeset) evrov.

Ankaran Postojna B - Cerknica, 21.10.2018
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Ankaran Postojna B - na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)
in 26/1. člena DP NZS ekipi izreče denarna kazen v višini 50,00 /petdeset/ evrov.
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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