Disciplinski zapisnik 2014-25
Tekmovalna sezona 2014/2015

Koper, 30.09.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 30.9.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2014/2015 3.krog 27.9.2014
Korte Avtoplus – Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe Korte Avtoplus Alen HAMZIĆ reg.št. 51402 je bil na tekmi izključen v 91.minuti, ko je prejel drugi
rumeni karton zaradi vlečenja. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi
nastopanja na 1 /eni/ tekmi.

Plama Instalacije Kovačič – Košana
Igralec ekipe Košana Urban KRANJC reg.št. 100385 je bil na tekmi izključen v 43.minuti, ko je prejel drugi
rumeni karton zaradi brezobzirne igre. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju
Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ tekmi.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Košana – na tekmi so prejeli 6 rumenih in rdeč karton se na
podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi NK Košana izreče denarna kazen v višini
70 / z besedo: sedemdeset / EUR.
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper pomočnika trenerje ekipe Plama Instalacije Kovačič
KIRN Zdravka. Glavni sodnik je pomočnika trenerja KIRN Zdravka v 65.minuti zaradi komentiranja sojenja in
protestiranja odstranil iz ograjenega dela igrišča. Med zapuščanjem igrišča je sodniku izrekel nekaj žaljivk. V
skladu z 31. čl. DP se pomočnika trenerja KIRN Zdravka poziva, da v roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni
strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem nedopustnem dejanju v kolikor pomočnik trenerja
izjave ne bo posredoval bo disciplinski sodnik odločil na podlagi znanih okoliščin.
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerje ekipe Plama Instalacije Kovačič RACMAN
Igorja. Glavni sodnik je trenerja v 65.minuti zaradi komentiranja sojenja, protestiranja in žalitev odstranil iz
ograjenega dela igrišča. V skladu z 31. čl. DP se trenerja RACMAN Igorja poziva, da v roku 24 ur po prejemu
(objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem nedopustnem dejanju v kolikor
trener izjave ne bo posredoval bo disciplinski sodnik odločil na podlagi znanih okoliščin.

U-15 MNZ KOPER 2014/2015 4.krog 27.9.2014
Izola : Jadran Dekani
Igralec ekipe Izola Matija TONEJC reg.št.79774 je bil na tekmi izključen v 39.minuti, ko je prejel drugi rumeni
karton zaradi brezobzirne igre. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih
navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu za ta prekršek 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.

Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.

