Koper/Capodistria , 15.10.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 15. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Liga MNZ Koper U-11B 2019/20, 3. krog
Jadran Železničar - Košana, 27.09.2019
Na podlagi 32/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Košana in to zaradi neodigranja delegirane
tekme 3. kroga med ekipama Jadran Železničar in Košano, ki je bila delegirana za petek, 27.09.2019 ob 17.00 uri. V sredo 25.9.2019 ob 18:06 so iz
ŠD Košana vodji tekmovanja poslali sporočilo: Pozdravljeni, prosimo Vas da tekmo 3 kola U-11B med ekipama Divača in Košana delegirate v sredo
2.9.2019 ob 17.00 v Divači. Glede omenjene zadeve smo se dogovorili z divačani. Predstavnik je bil seznanjen z dogovorom na sestanku pred
začetkom prvenstva, da se že delegirane tekme z dogovorom prestavljo vključno z ponedeljkom, kljub vsemu pa naj zaprosilo posredujejo vodji
tekmovanja na obrazcu za te primere. O prestavitvi tekme iz ŠD Košana niso posredovali zaprosila vloge na obrazcu. Delegiranje tekme 3 kroga
tako ni bilo spremenjeno in bi se tekma morala odigrati. V petek je na prizorišče prišel sodnik in domača ekipa gostujoče ekipe Košane pa ni bilo.
Na podlagi 34/1 člena disciplinskega pravilnika NZS je predstavnik ekipe Košana pozvan, da se v roku 24 ur po objavi oz. prejemu zapisnika pisno
izjasni o očitani kršitvi. Na naslov MNZ Koper je z zamudo dne 11.10.2019 prispel odgovor ŠD Košana v katerem sporočajo, da je do spremembe
datuma tekme prišlo zaradi odsotnosti otrok (šola v naravi), in da je bila tekma odigrana dne 3.10.2019.
Po proučitvi vse dokumentacije je disciplinski sodnik odločil kot sledi. Pred začetkom tekmovalne sezone 2019/20 je na skupnem sestanku s klubi
dogovorjen način prelaganja že delegiranih tekem, v tem primeru ni bilo ravnano tako kot je bilo dogovorjeno.
Kot olajševalno okoliščino je razumeti dejstvo, da so otroci bili v šoli v naravi in da je bila kasneje tekma odigrana. Smiselno je, da se klubi držijo
dogovorjenih načinov prestavljanja že delegiranih tekem, tekmovalni koledar je znan ravno tako so znani koledarji aktivnosti v osnovnih šolah in
temu primerno lahko v klubu načrtujejo svoje tekme. Na podlagi 4/1, 8/4-a in 36/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS ter Navodil tekmovanja
mlajših selekcij Medobčinske nogometne zveze Koper se ekipi ŠD Košana izreče OPOZORILO.
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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