Disciplinski zapisnik 2016-2
Tekmovalna sezona 2015/2016

Koper, 30.3.2016

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v sredo, 30.03.2016 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledi:

EPNL 2015/2016 12.krog 26.03.2016
Jadran Pivovarna Mahnič : Komen
Vratar ekipe Komen Kris TRAMPUŽ reg.št. 84003 je bil izključen v 84.minuti zaradi prekrška nad nasprotnim
napadalcem, ko je bil ta v čisti situaciji za zadetek. Ob zapuščanju igrišča je vratar snel rokavice ter jih zalučal
v tla, nato je igrišče zapustil. Po končani tekmi je igralec pristopil do sodnikov ter se za svoj prekršek in za
dejanje ob izključitvi opravičil kar mu je šteti kot olajševalno okoliščino. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20.
člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcuvratarju TRAMPUŽ Krisu reg.št. 84003 za očitani prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/
prvenstveni tekmi.

Renče : Košana
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper ekipo Renče. Ugotovljeno je bilo, da ND Renče po
končani tekmi na naslov MNZ Koper ni posredoval zapisnika o tekmi, to so storili šele po večkratnih opozorilih
vodje tekmovanja z več dnevno zamudo. Tako ravnanje ND Renče predstavlja kršitev 8.člena Navodil
tekmovanja EPNL in 25. člena DP NZS. Na podlagi določil 9/1., 25. člena DP NZS in 8. ter 16.člena Navodil
tekmovanja EPNL ter ob upoštevanju predkaznovanosti se ekipi ND Renče izreka denarna kazen v višini 100 / z
besedo: sto / EUR.

MNZ Koper U-15 2015/2016 10.krog 26.03.2016
Gažon Šavrin : Ilirska Bistrica
Igralec ekipe Ilirska Bistrica Jurij KREBELJ reg.št. 86224 je bil izključen v 58.minuti, ko je prejel drugi rumeni
karton zaradi brezobzirne igre. Igralec je igrišče zapustil športno. 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 KREBELJ
Juriju reg.št. 86224 za očitan prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni 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.
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