Koper/Capodistria , 05.11.2019

Zapisnik
/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 05. november 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
EPNL U-19 2019/2020, 7. krog
Adria - Idrija, 03.11.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper trenerja ekipe Idrija Florjančič Ervina zaradi protestiranja in komentiranja sojenja. Iz
poročila sodnika in zapisnika o tekmi je razvidno, da je bil trener Florjančič Ervin zaradi protestiranja najprej opominjan v 58 minuti in ker je s
protesti in komentiranjem nadaljeval je v 65 minuti prejel še drugi opomin -posledično je moral ograjen prostor zapustiti, kar je storil športno. Na
podlagi 6/a, 8/1-f , 32/1 in 36/1 členov Disciplinskega pravilnika NZS se trenerju FLORJANČIČ Ervinu izreče kazen Prepoved dostopa do garderob in
tehničnega prostora na 1 /z besedo: eni/ tekmi.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Idrija in to zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev in uradnih oseb. Na tekmi
so prejeli 6 rumenih kartonov in odstranjen je bil trener. Na podlagi določil 4/l., 8/4-c, in 36/1.členom DP NZS ekipi Idrija izreče denarna kazen v
višini 70 /sedemdeset/ evrov.

Mnk Izola - Jadran Dekani, 03.11.2019
Po uradni dolžnosti se uvedeni disciplinski postopek zoper igralca ekipe MNK Izola Sabadin Tomasa štev. registracije 109599 ker je v 57 minuti
pljunil igralca gostujoče ekipe ter prejel rdeči karton. Igrišče je zapustil športno. Na podlagi določil 5/e.,8. ; 23. in 36 člena DP NZS in ob
upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu Sabadin Tomasu za očitano kršitev izreče kazen
prepovedi nastopanja na 4 /štirih/ tekmah.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo MNK Izola in to zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli 4
rumene in rdeč karton . Na podlagi določil 4/l., 8/1-c, in 36/1.členom DP NZS in upoštevanju predkaznovanosti se ekipi MNK Izola izreče denarna
kazen v višini 50 /petdeset/ evrov.

Na podlagi 32/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Jadran Dekani in to zaradi kršitev 64.člena
Tekmovalnega pravilnika NZS. Na tekmi so opravili več menjav igralcev kot je dovoljeno - iz zapisnika o tekmi je razvidno, da so opravili 6 menjav.
Na podlagi 4/1-h, 8/4-j; 8/4-c in 36/1 člena Disciplinskega pravilnika NZS ter 64. člena Tekmovalnega pravilnika NZS se razveljavi dosežen rezultat in
tekmo registrira z rezultatom 3:0 v korist ekipe MNK Izola.

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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