Koper/Capodistria , 01.10.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 01. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL, 4. krog
FC Postojna - Komen, 29.09.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Komen in to zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli 7
rumenih kartonov zato se na podlagi določil 4/l., 8/4-c, in 36/1.členom DP NZS ekipi Komen izreče denarna kazen v višini 70 /sedemdeset/ evrov.

EPNL U-17 2019/2020, 3. krog
Mnk Izola - Adria, 28.09.2019
Na podlagi 32/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Adria in to zaradi neodigranja že delegirane tekme
3. kroga EPNL U-17 med MNK Izola in Adria. Tekma 3.kroga med MNK Izola in Adria je bila delegirana za soboto, 28.09.2019 ob 12.30 uri. V petek
27.9.2019 ob 11:06 uri so iz kluba ND Adria sporočili vodji tekmovanja, da ekipe v soboto ne bo na tekmo, ker je ekipa še vedno v formiranju saj
imajo težave z igralskim kadrom. V jesenskem delu prvenstva, ki se je začelo 14.9.2019 kadetska ekipa Adrie ni odigrala še nobene tekme. V prvem
krogu je bila ekipa prosta, 2.krog pa je na željo predstavniku premaknjena na konec jesenskega dela prvenstva.
V tem primeru gre za neresen pristop kluba k tekmovanju. Neprihod na tekmo predstavlja kršitev Navodil vodstva tekmovanja in Disciplinskega
pravilnika NZS. Pred začetkom tekmovalne sezone 2019/20 je na skupnem sestanku s klubi dogovorjen način prelaganja že delegiranih tekem, v
tem primeru je šlo za popolno samovoljo ekipe Adrie. Na podlagi 4/1, 8/4-c in 36/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS ter 10/b člen Navodila
tekmovanja EPNL U-17 Medobčinske nogometne zveze Koper se ekipi Adrie izreka denarna kazen v višini 250,00 /z besedo: dvestopetdeset/ EUR.
Na podlagi 8/4-j člena Disciplinskega pravilnika NZS se zaradi neodigranja tekme določi rezultat po uradni dolžnosti 3 : 0.

Liga MNZ Koper U-11B 2019/20, 3. krog
Jadran Železničar - Košana, 27.09.2019
Na podlagi 32/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Košana in to zaradi neodigranja delegirane tekme
3. kroga med 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: 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 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 se poziva predstavnika ekipe Košana, da se v roku 24 ur po
objavi oz. prejemu zapisnika 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
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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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