Disciplinski zapisnik 2014-20
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 20.05.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 20.5.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014 20.krog 17.5.2014
Renče : Bilje
Igralec ekipe Renče Jure PETREVČIČ reg.št. 47151 je bil na tekmi izključen v 57.minuti, ko je storil prekršek
nad igralcem, ki je bil v čisti situaciji za zadetek. 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.

Portorož Piran : Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe Portorož Piran Jan MUMINOVIĆ reg.št.36533 je bil na tekmi izključen v 57.minuti, ko je prejel
drugi opomin zaradi brezobzirne igre. 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.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Portorož Piran – na tekmi so prejeli 5 rumenih in rdeč karton se
na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi NK Portorož Piran izreče denarna
kazen v višini 60,00 / z besedo: šestdeset / EUR.

Zaostala tekma

EPNL 2013/2014 18.krog 14.5.2014
Košana : Renče
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerje ekipe Renče LASIČ Rajkota. Iz poročila delegata
in glavnega sodnika je bilo ugotovljeno, da je trener v 92. minuti protestiral in kritiziral sodniško odločitev.
Kljub opozorilom s strani glavnega sodnika se trener ni umiril in je s protestiranjem nadaljeval zato ga je glavni
sodnik odstranil iz ograjenega dela. Na podlagi določil 9/1. in v povezavi s 13.členom ter ob upoštevanju
predkaznovanosti saj je trener bil odstranjen že na tekmi 17.kroga se trenerju ekipe Renče LASIĆ Rajkotu
izreče denarna kazen v višini 150,00 /z besedo: stopetdeset/ EUR.

Zaostali primer

EPNL U-17 2013/2014 14.krog 11.5.2014
Adria Bilje : Tabor Sežana
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo 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. 201414 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. Tako ravnanje predstavlja resno kršitev DP NZS in nespoštovanje
sklepov disciplinskega sodnika MNZ Koper. Na podlagi določil 9/1. in v povezavi s 13.členom DP NZS in
10.členom Navodil tekmovanja EPNL U-17 ter ob upoštevanju predkaznovanosti (disciplinski zapisnik št.2014-17)
se ekipi Adria Bilje izreče denarna kazen v višini 200 / z besedo: dvesto / EUR in stransko kaznijo seznanitev
z
vsebino
Disciplinskega
pravilnika
NZS
še
posebej
z
22.členom
(V3.2;¸12.12.2012
http://www.nzs.si/resources/files/3.2_Disciplinski_pravilnik_NZS_V3.2_12122012.pdf).

EPNL U-19 2013/2014 15.krog 17.5.2014
Adria Bilje : Tolmin Idrija
Vratar ekipe Adria Bilje Deni PLESNIČAR reg.št.69888 je bil na tekmi izključen v 80.minuti, ko je grobo žalil
sodnika. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska
politika organov vodenja lig NZS se za ta prekršek igralcu PLESNIČAR Deniju izreče kazen prepovedi nastopanja
na 3/treh/ tekmah.
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper predstavnika ekipe Adria Bilje ŽARKO Jana. Predstavnik
ekipe je v 80 minuti grobo protestiral na sodniško odločitev (izključitev vratarja) in sodniku žugal s prstom.
Kljub opozorilom se ni umiril zato je bil odstranjen iz ograjenega dela igrišča. Tudi izza ograje je glasno
komentiral ter izrekel nekaj groženj sodniku. Na podlagi določil 9/2. in v povezavi s 24.členom DP NZS ter ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se za ta prekršek predstavniku
ekipe Adria Bilje ŽARKO Janu izreka prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na
3/treh/ tekmah.

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.

