Disciplinski zapisnik 2015-02
Tekmovalna sezona 2014/2015

Koper, 17.03.2015

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 17.03.2015 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepa kot sledi:

EPNL 2014/2015 11.krog 14.03.2015
Plama Instalacije Kovačič : Jadran Pivovarna Mahnič
Igralec ekipe Plama Instalacije Kovačič Astrit ZOGAJ reg.št. 71797 je bil na tekmi izključen v 89.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 Plama Instalacije Kovačič – na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeč
karton se na podlagi določil 9/1., 25/1., in 26., in v povezavi s 13.členom DP ekipi Plama Instalacije Kovačič
izreče denarna kazen v višini 50 / z besedo: petdeset / EUR.

MNZ Koper U-13 Kras 2014/2015 8.krog 15.03.2015
Ilirska Bistrica : Ankaran Postojna
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper trenerje ekipe Ankaran Postojna NEDIĆ Zvonka.
Glavni sodnik je trenerja NEDIĆ Zvonka v 39.minuti zaradi komentiranja sojenja odstranil iz ograjenega dela
igrišča. Tako ravnanje trenerja predstavlja disciplinski prekršek po 24.členu DP. Na podlagi 9.člena 1.točke se
trenerju NEDIĆ Zvonku za ta prekršek izreče opozorilo.

MNZ Koper U-15 2014/2015 10.krog 14.03.2015
Ankaran Postojna : Koper B
Igralec ekipe Koper B BULJUBAŠIĆ Alen reg.št. 88232 je bil na tekmi izključen v 56.minuti, ko je brcnil
nasprotnega igralca v nogo ko žoga ni bila v igri. 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 BULJUBAŠIĆ Alenu
reg.št. 88232 za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3/treh/ tekmah.

Zaostali primer:

MNZ Koper U-15 2014/2015 8.krog 23.11.2014
Ilirska Bistrica : Koper B
Igralec ekipe Koper B STOJIČIČ Vlade reg.št. 86219 je bil na tekmi izključen v 46.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.
Igralec ekipe Koper B ROJ Jan reg.št. 94022 je bil na tekmi izključen v 70.minuti, ko je prejel drugi rumeni
karton zaradi protestiranja. Po prejetem drugem rumenem kartonu in izključitvi ni hotel zapustiti igrišča. 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 2 /dveh/ 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.

