Disciplinski zapisnik 2013-10
Tekmovalna sezona 2013/2014

Koper, 01.10.2013

Disciplinski sodnik MNZ Koper je na seji, ki je bila v torek, 01.10.2013 na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS (v nadaljevanju: DP) sprejel sklepe kot sledijo:

EPNL 2013/2014, 4. Krog: 28.09.2013
V 4.krogu EPNL ni bilo disciplinskega primera za obravnavo.

Zaostali primer:
EPNL U-19 2013/2014, 2. Krog: 22.09.2013
Tolmin Idrija : Tabor Sežana
Na podlagi poročila glavnega sodnika je bil uveden disciplinski postopek zoper predstavnika ekipe TOLMIN IDRIJA
RUTAR Roberta. Glavni sodnik v prijavi navaja, da je predstavnik ekipe po končani tekmi pristopil do sodnikov
in jih zmerjal z besedami »bumbar zabit, budalo… V 93 minuti je glavni sodnik za gostujočo ekipo dosodil
kazenski udarec predstavnik ekipe Tolmin Idrija RUTAR Robert pa je zadrževal žogo in je ni hotel izročiti. Tako
ravnanje je razumeti kot kršitev 24.člena Disciplinskega pravilnika NZS (nešportno in neetično vedenje). Na
podlagi 31. čl. DP je bil e predstavnik ekipe Tolmin Idrija RUTAR Robert pozvan, da v roku 24 ur po prejemu
Disciplinskega zapisnika poda pisno izjavo o njegovem ravnanju kar je tudi storil in v njem obžaloval svoje
nešportno ravnanje. Na podlagi določil 9/1. in 24/1.Disciplinskega pravilnika NZS se predstavniku ekipe Tolmin
Idrija RUTAR Robertu izreče OPOZORILO.

MNZ Koper U-15 2013/2014, 4. Krog: 28.09.2013
Igralec ekipe Tabor Sežana ŠTAGAR Željko, je bil na tekmi izključen v 58.minuti ko je prejel drugi opomin
zaradi vlečenja. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP, se igralcu ŠTAGAR Željku za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.

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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