Koper/Capodistria , 28.03.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 28. marec 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. SML - zahod 2016/2017, 17. krog
Ilirija 1911 Extra-Lux - Jadran Dekani, 26.03.2017
Vratar ekipe Dekani Pribac Gašper reg.št. 78237 je bil v 40.minuti izključen zaradi prekrška nad nasprotnim napadalcem izven kazenskega
prostora, ko je ta bil v čisti situaciji za zadetek. Igralec je športno zapustil igrišče. 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 Pribac Gašperju za očitano kršitev izreče kazen prepovedi
nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper uradno osebo – trenerja ekipe Jadran Dekani Kompara Davida. Iz poročila delegata in
glavnega sodnika je razvidno, da je trener skozi celo tekmo komentiral sojenje zato je bil tudi opozorjen. V 72 minuti je grobo žalil sodniško trojko,
ko je prvi pomočnik signaliziral glavnemu sodniku je trener samovoljno zapustil klop in odšel na tribune ter se ni več vrnil. Tako ravnanje trenerja
predstavlja kršitev 24.člena DP NZS. Na podlagi 31. člena DP NZS se trener Kompara David poziva, da se v 24 urah po prejemu tega sklepa pisno
izjasni o očitani kršitvi.

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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