Koper/Capodistria , 15.10.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 15. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL U-19 2019/2020, 5. krog
FC Postojna - Jadran Dekani, 11.10.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper igralca ekipe Jadran Dekani LAZAR Aleksa registracijska številka 89070 je v 90 minuti
zaradi udarjanja prejel rdeči karton. Iz poročila sonika je razvidno, da je igralec storil prekršek nad nasprotni igralcem slednji pa se ga je lotil s
pestmi. Igralec gostujoče ekipe Lazar Aleks se je na udarce domačega igralca odzval z udarci zato je bil izključen.
Igralec LAZAR Aleks je na naslov vodstva tekmovanja poslal pisno izjavo v kateri opisuje dogodek in obžaluje svoje nedopustno ravnanje - reakcijo
kar mu je šteti kot olajševalna okoliščina. Na podlagi določil 5/h.,8. in 23. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska
politika organov vodenja lig NZS se igralcu LAZAR Aleksu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dve/ tekmah.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper igralca ekipe FC Postojna Terstena Behar registracijska številka 109704 je v 90 minuti
zaradi udarjanja prejel rdeči karton. Iz poročila sonika je razvidno, da je nad njim igralec gostujoče ekipe storil prekršek slednji pa je gostujočega
igralca povlekel na tla in ga začel udarjati. Nehal je šele ko so ga soigralci zvlekli stran. Med zapuščanjem igriščaje izključen igralec Terstena Behar
slekel dres.Igralec gostujoče ekipe Lazar Aleks, ki se je na udarce domačega igralca odzval z udarci je bil tudi izključen.
Na podlagi določil 5/h.,8. in 23. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu
TERSTENA Beharju za očitano kršitev izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ tekmah. Prepoved 3 tekem se igralcu izreče zaradi
napada-udarjanja igralca in 1 tekma zaradi nešportnega zapuščanja igrišča.

Tabor Sežana - Mnk Izola, 12.10.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Izola in to zaradi neprisotnosti trenerja na tekmi. Iz poročila sodnika je razvidno, da
je ekipa Izola v prijavo za tekmo prijavila trenerja Stampfer Miroslava vendar le ta na tekmi ni bil prisoten.
Tako ravnanje predstavlja kršitev DP NZS zato se na podlagi določil 4/l., 8/4, in 36/1.členom DP NZS ekipi Izola izreka OPOZORILO.

Hidria Tolmin - Vipava, 13.10.2019
Igralec ekipe Vipava Velikonja Gregor registracijska številka 102840 je v 83 minuti prejel drugi opomin in bil posledično izključen. Na podlagi določil
5/a.,8. in 23. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu Velikonja Gregorju za
očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ 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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