Disciplinski zapisnik 2014-21
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 27.05.2014
Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 27.5.2014 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014 21.krog 24.5.2014

Postojna : FAMA Vipava
Igralec ekipe Postojna Denis SIVČEVIČ reg.št. 60380 je bil na tekmi izključen v 29.minuti, ko je s pestjo udaril
v obraz nasprotnega igralca. V skladu z 31. čl. DP se igralec Denis SIVČEVIČ poziva, da v roku 24 ur po prejemu
(objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem nedopustnem dejanju. Pisno
pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje do petka 30.5.2014.
Do dokončne odločitve disciplinskega sodnika je igralec Denis SIVČEVIČ v SUSPENZU.

Korte Avtoplus : Renče
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Korte Avtoplus. Iz zapisnika o tekmi in
poročila delegata je razvidno, da igralci ekipe Korte Avtoplus niso prišli na delegirano tekmo dne 24.5.2014 ob
17.00 uri na mestni stadion v Izoli. V skladu z 56.členom Tekmovalnega pravilnika NZS mora ekipa, ki ne bo
odigrala že delegirane tekme to sporočiti vodstvu tekmovanja najkasneje 48 ur pred tekmo v nasprotnem
primeru se šteje, da je izostanek neupravičen. Predstavnik ekipe tudi v zagovoru, ki ga je naslovil na vodstvo
tekmovanje po tekmi ni navedel upravičenih razlogov za neprihod na tekmo. Na podlagi določil 9/1., 25.člena
in v povezavi z 13.členom DP NZS ter 16.členom Navodila tekmovanja EPNL in ob upoštevanju predkaznovanosti
(disciplinski zapisnik 2014/17) se ekipi NK Korte Avtoplus izreče denarna kazen v višini 250,00 / z besedo:
dvestopetdeset / EUR.
Ker ekipa Korte Avtoplus iz neupravičenih razlogov ni prišla na delegirano tekmo se na podlagi 53.člena
Tekmovalnega pravilnika NZS tekmo registrira z rezultatom 0:3 za Renče.

Zaostali primer:

EPNL U-17 2013/2014 15.krog 18.5.2014
Portorož Piran : Adria Bilje
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Portorož Piran. Iz zapisnika o tekmi in poročila
glavnega sodnika je razvidno, da klub domačin ni poskrbel za prisotnost osebe za pisanje zapisnika. Tako

ravnanje je razumeti, kot kršitev 25.člena DP NZS (slaba organizacija tekme) in kršitev 6.člena Navodil
tekmovanja EPNL U-17. V skladu z 31. čl. DP NZS se NK Portorož Piran poziva, da v roku 24 ur po prejemu
(objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo zakaj na tekmi ni bilo prisotne osebe za
pisanje zapisnika. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ Koper najkasneje do petka 30.5.2014

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper predstavnika ekipe Adria Bilje (U-17) g. Jan ŽARKO. Iz
poročila glavnega sodnika je bilo ugotovljeno, da je bil predstavnik ekipe odstranjen iz ograjenega dela igrišča v
56. minuti zaradi komentiranja sojenja in grobih žalitev sodnikov. Ko je glavni sodnik pristopil k predstavniku
ekipe in od njega zahteval, da zapusti igrišče ga je ta poškropil z vodo. Med zapuščanjem igrišča je predstavnike
ekipe sodniško trojko še naprej zmerjal. V skladu z 31. čl. DP NZS se predstavnik ekipe Jan ŽARKO poziva, da v
roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem
nedopustnem ravnanju. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ KOPER najkasneje do petka 30.5.2014.

Zaostali primer:

MNZ KOPER U-15 2013/2014 15.krog 14.5.2014
Tabor Sežana : Košana
Po uradni dolžnosti je bil uveden disciplinski postopek zoper ekipo Košana. Iz zapisnika o tekmi je razvidno, da
je za ekipo Košana nastopil igralec Blaž MOREL reg.št.88951 čeprav glede na njegovo starost (mlajši od 12 let) ni
imel pravice nastopiti. Nastop igralca, ki nima pravice nastopiti predstavlja kršitev 25.čl. Disciplinskega
pravilnika NZS. V skladu z 31. čl. DP NZS se NK Košana poziva, da v roku 24 ur po prejemu (objavi na spletni
strani) Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo zakaj je na tekmi nastopil igralec Blaž MOREL, čeravno na
njegovo starost ne bi smel nastopiti. Pisno pojasnilo je potrebno poslati na MNZ KOPER najkasneje do petka
30.5.2014

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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