Disciplinski zapisnik 2015-07
Tekmovalna sezona 2014/2015

Koper, 22.04.2015

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v sredo, 22.04.2015 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepa kot sledi:

EPNL 2014/2015 16.krog 18.04.2015
Plama Instalacije Kovačič : Fama Vipava
Igralec ekipe Plama Instalacije Kovačič MALI Gregor reg.št. 90982 je bil na tekmi izključen v 15.minuti, ko je
storil prekršek nad nasprotnim igralcem, ko je bil ta v čisti situaciji za zadetek. 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 MALI Gregorju reg.št. 90982 za ta prekršek izreče kazen prepovedi
nastopanja na 1 /eni/ tekmi.
Igralec ekipe Plama Instalacije Kovačič BOŽIČ Deni reg.št. 61732 je bil na tekmi izključen v 72.minuti, ko je
igral z roko v kazenskem prostoru in tako preprečil doseganje zadetka. 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 BOŽIČ Deniju reg.št. 61732 za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja
na 1 /eni/ tekmi.

Košana : Renče
Igralec ekipe Košana FRANK Borut reg.št. 88065 je bil na tekmi izključen v 38.minuti, ko je storil grob prekršek
nad nasprotnim igralcem. Nasprotnega igralca je zadel v predel piščali. Kot olajševalno okoliščino se upošteva
dejstvo, da igralec ni bil resneje poškodovan in je po nudeni pomoči lahko nadaljeval z igro. 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 FRANK Borutu reg.št. 88065 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.

