Koper/Capodistria , 24.04.2018

Zapisnik
/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v torek, 24. april 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v
nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2.SKL zahod 2017/2018, 21. krog
Elta Izola - Brda, 22.04.2018
Igralec ekipe NK Brda Kodermac Žiga št.izkaznice 95777 je bil v 76 minuti izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca v telo, ko se nista borila za
žogo. Izključeni igralec je športno zapustil igrišče. Po koncu tekme se je igralec za ravnanje opravičil. Na podlagi določil 9/2., 19. in 20. člena DP NZS
in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se igralcu Kodermac Žiga za očitano kršitev izreče kazen
prepovedi nastopanja na 3 /treh/ tekmah.

Slovan - Šenčur, 22.04.2018
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Šenčur - na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov, se na podlagi določil 9/2(1)., 25/1(11). in 26/1.
člena DP NZS ekipi izreče: OPOMIN.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo Slovan. Vodja tekmovanja je sporočil, da iz NK Slovan vse do torka 24.4.2018 ni
prejel zapisnika za tekmo 2.SKL med Slovanom in Šenčurjem. Iz poročila delegata pa je razvidno, da na tekmi ni bilo izobešene zastave Fair Play.
Tako ravnanje pomeni nespoštovanje navodil vodstva tekmovanja in predstavlja kršitev Disciplinskega pravilnika NZS. Na podlagi določil 9/1, 25/1.
in 13 člena DP NZS se ekipi Slovana izreče denarna kazen: 100 /z besedo: STO/ evrov.
PRAVNI POUK: Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa 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 vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na
TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali
njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Disciplinski sodnik
Srečko Zebec l.r.
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