Disciplinski zapisnik 2014-19
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 13.05.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 13.5.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014 19.krog 10.5.2014
Postojna : Cerknica
Igralec ekipe NK Postojna Zoran Dramičanin reg.št.41813 je bil na tekmi izključen v 49.minuti, ko je prejel
drugi opomin zaradi spotikanja. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP in ob upoštevanju Splošnih navodil
NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se za ta prekršek igralcu izreče kazen prepovedi nastopanja
na 1/eni/ tekmi.

EPNL U-17 2013/2014 14.krog 11.05.2014
Adria Bilje : Tabor Sežana
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper igralca ekipe NK Adria Bilje MANOJLOV Andreja
reg.št.88886. Iz zapisnika o tekmi je razvidno, da je za ekipo Adria Bilje nastopil igralec Andrej MANOJLOV
čeprav ni imel pravice nastopiti. Igralec je bil v 12.krogu tekmovanja izključen zato mu je disciplinski sodnik
izrekel prepoved nastopanja. Na podlagi 9.čl.2.točka DP, ob upoštevanju Splošnih navodil NZS – disciplinska
politika organov vodenja lig NZS in predkaznovanosti sklepa disciplinskega sodnika št.2014-14 z dne 15.4.2014 in
št.2014-17 z dne 7.5.2014 se igralcu za ponovljen prekršek kršitev 19.člena DP NZS (nastop na tekmi, na kateri
igralec nima pravice nastopa) izreče prepoved nastopanja na 3/treh/ tekmah in stranska kazen igralec se mora
temeljito
seznaniti
z
22.členom
Disciplinskega
pravilnika
NZS
(V3.2;¸12.12.2012
http://www.nzs.si/resources/files/3.2_Disciplinski_pravilnik_NZS_V3.2_12122012.pdf).

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Adria Bilje. Iz zapisnika o tekmi je razvidno,
da je za ekipo Adria Bilje nastopil igralec Andrej MANOJLOV reg.št.88886 čeprav ni imel pravice nastopiti.
Igralcu je disciplinski sodnik s sklepom 2014-17 z dne 7.5.2014 izrekel prepoved nastopanja na 2 tekmah. Kljub
objavljeni prepovedi nastopanja na spletni strani MNZ Koper je igralec nastopil. Isti igralec je bil izključen že v
12.krogu EPNL U-19 na tekmi Adria Bilje: AH Mas Tech Postojna zato mu je disciplinski sodnik s sklepom št.
2014-14 z dne 15.4.2014 izrekel prepoved nastopanja. Kljub prepovedi je igralec nastopil na tekmi 13.kroga
EPNL U-17 dne 27.4.2014 med Ajdovščino : Adria Bilje.

Na podlagi 31. čl. DP se NK Adria Bilje poziva, da v roku 24 ur po prejemu Disciplinskega zapisnika pisno pojasni
razloge za nastop igralca na tekmi. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje do petka dne
16.05.2014.
Ker je za ekipo Adria Bilje nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopiti se na podlagi 12a.člena DP NZS izreče
kazen razveljavitev rezultata in določi rezultat po uradni dolžnosti. Na podlagi 63.člena Tekmovalnega pravilnika
se tekma Adria Bilje : Tabor Sežana registrira z rezultatom 0:3. Sklep izvrši vodja tekmovanja.

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.

