Koper/Capodistria , 06.09.2021

Zapisnik
/2021. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v ponedeljek, 06. september 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, 4. krog
Arol Škofja Loka - Elta Izola, 04.09.2021
Na podlagi 32.člena Disciplinskega pravilnika NZS se po uradni dolžnosti uvede disciplinski postopek zoper nogometni klub Škofja Loka. Na tekmi
je prišlo do fizičnega napada na navijače gostujoče ekipe Izola in posledično do prekinitve tekme v 86 minuti. Disciplinski postopek je uveden z
namenom razjasnitve vseh okoliščin dogodka in ugotovitve morebitne odgovornosti organizatorja tekme.
Na podlagi 34.člena Disciplinskega previlnika NZS se NK Škofja Loka poziva, da v odgovoru pojasni kako je bilo poskrbljeno za varnost na tekmi,
kako se je preverjalo PCT pogoje in na kakšen način je skupina zamaskiranih oseb prišla na tribune. Pisni odgovor je potrebno posredovati MNZ
Koper do petka 10/9-2021 do 12 ure.

Svoboda Ljubljana - Sava Kranj, 04.09.2021
Sazonov Stjepan, Svoboda Ljubljana................................... 1 TEKMA
/ 2. opomin – spotikanje /

Adria - Brda, 04.09.2021
ND ADRIA................................................. 125 €
/nešportno vedenje več igralcev - 5 rumenih kartonov /

Eksist Žiri - TKK Tolmin, 04.09.2021
Orešnik Krištof Eksist Žiri ................................... 1 TEKMA
/izključitev - prekršek v čisti situaciji za zadetek/
Zoper izrečene kazni je v skladu z 41.členom DP NZS dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana pritožbena taksa v višini 400 evrov na
TRR NZS: 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 3. SNL - zahod
Srečko ZEBEC l.r.
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