Koper/Capodistria , 14.06.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v sreda, 14. junij 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v
nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Pokal MNZ Koper 2016/2017, 4. krog
Cherrybox 24 Tabor - Jadran Dekani, 02.06.2017
Igralec ekipe Cherrybox 24 Tabor Gavrič Davor št.reg. 56097 se je v 88. minuti v domačem kazenskem prostoru zapletel v medsebojoi
obračunavanje z igralcem gostujoče ekipe. Prišlo je do konfrontacije več igralcev. Igralec je po izključitvi 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 Gavrič Davorju za
očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ pokalnih tekmah.

Igralec ekipe Dekani Peroša Matej št.reg. 43685 se je v 88. minuti v domačem kazenskem prostoru zapletel v medsebojni obračun z igralcem
domače ekipe. Prišlo je do konfrontacije več igralcev. Igralec je po izključitvi 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 Peroša Mateju za očitano kršitev izreče kazen
prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ pokalnih tekmah.

Igralec ekipe Cherrybox 24 Tabor Slavec Matic št. registracije 62854 je bil izključen v 87. minuti igre, ko je s prekrškom prekinil čisto situacijo za
zadetek.Igrišče je športno zapustil. 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 Slavec Maticu za očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ pokalni 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.
Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.

Stran 1 od 1

