Koper/Capodistria , 26.03.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 26. marec 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Liga MNZ Koper U-15, 10. krog
Jadran Gažon - AH Postojna, 16.03.2019
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo NK Ankaran Hrvatini-AH Postojna. Dne 16.3.2019 je bila delegirana tekma Lige
MNZ Koper U-15 med ekipama Jadran Gažon - AH Postojna, ki pa ni bila odigrana zaradi neprihoda gostov na prizorišče. Tako ravnanje ekipe AH
Postojna predstavlja kršitev Tekmovalnega pravilnika in Navodil vodstva tekmovanja. Na podlagi 31.člena Disciplinskega pravilnika je bil klub
pozvan, da se izjasni o očitani kršitvi v roku 24 ur od prejema obvestila o uvedbi disciplinskega postopka kar pa ni storil. Na podlagi določil
9/1.,13/1, 25/1 (1), in 26/2.členom Disciplinskega pravilnika NZS in 15.čl (b-1) Navodila tekmovanja mlajših selekcij Medobčinske nogometne zveze
Koper se ekipi NK Ankaran Hrvatini izreče denarna kazen v višini 200,00 EUR /dvesto/ evrov.

Liga MNZ Koper U-15, 11. krog
AH Postojna - NŠ Ankaran, 23.03.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK AH Postojna. Dne 23.3.2019 je bila delegirana tekma Lige MNZ Koper U-15 med
ekipama NK AH Postojna NŠ Ankaran, ki pa ni bila odigrana zaradi neprihoda domačinov na prizorišče. Tako ravnanje ekipe NK AH Postojna
predstavlja kršitev Tekmovalnega pravilnika in Navodil vodstva tekmovanja.
Na podlagi 31.člena Disciplinskega pravilnika ima klub NK Ankaran Hrvatini Postojna pravico, da se izjasni o očitani kršitvi, to lahko stori v roku 24
ur od prejema obvestila o uvedbi disciplinskega postopka

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.
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