Koper/Capodistria , 08.05.2017

Zapisnik
/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Koper, ki je bila v ponedeljek, 08. maj 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. SML - zahod 2016/2017, 24. krog
ND Bilje - Kalcer Radomlje, 06.05.2017
Po uradni dolžnosti je uveden disciplinski postopek zoper trenerja ekipe ND Bilje VALENTINČIČ Sandija.Trener ekipe ND Bilje je v 88. minuti
protestiral na sodniško odločitev in vstopil na igrišče ter pristopil do sodnika v višini kazenskega prostora. Po trenerjevem mnenju bi moral glavni
sodnik dosodit 11 metrovko za njegovo ekipo, ker ni bilo tako je sodnika ozmerjal in žalil. Pred tem je bil trener zaradi komentiranja sojenja že
opozorjen v 12 minuti. Ko je glavni sodnik trenerju pokazal da mora zapustiti ograjeni del igrišča je to storil šele na prigovarjanje predstavnika
domače ekipe. Po koncu tekme je trener vstopil v garderobo sodnikov in ponovno komentiral dogodek ter žalil sodnika z besedami "Sram naj te
je, naslednjič ko prideš v Bilje pridi s sklonjeno glavo!" Trener je na naslov MNZ Koper poslal pisno izjavo v kateri ravnanje obžaluje.
Na podlagi 9/1. in 13. člena DP NZS in ob upoštevanju Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS se trenerju ekipe ND
Bilje g.VALENTINČIČ Sandiju za očitano kršitev izreče denarna kazen 150,00 /z besedo: stopetdeset/ eur.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper klub ND Bilje. Iz poročila delegata in sodnika je razvidno, da je po končani tekmi v
garderobo sodnikov vstopil trener g. Valentinčič Sandi in komentiral sojenje ter žalil sodnika. V skladu z navodili vodstva tekmovanja je klub
domačin dolžan zagotoviti varnost vsem deležnikom na tekmi tudi sodnikom. V tem primeru temu ni bilo tako, saj je trener nemoteno vstopil v
garderobo.
Tako ravnanje predstavlja kršitev Disciplinskega pravilnika NZS zato se na podlagi določil 9/2(1)., 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS klubu ND Bilje
zaradi slabe organizacije izreče OPOMIN.

Brda Dobrovo U19 - Svoboda Ljubljana, 06.05.2017
Igralec ekipe Brda Dobrovo ŽIŽMOND Matej št. reg. 76660 je v 65 minuti zaradi komentiranja sojenja in protestiranja prejel rumeni karton. Ker je
zaradi podobnega ravnanja prejel rumeni karton že pred tem je bil izključen. Igarec se je po koncu tekme prišel sodniku opravičit zaradi
nešportnega ravnanja na naslov vodstva tekmovanja pa je poslal pisno izjavo v kateri svoje ravnanje obžaluje in se opravičuje. 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 ŽIŽMOND Mateju za
očitano kršitev izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Brda Dobrovo - na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov se na podlagi določil 9/1(3)., 13/1, 25/1(11).
in 26/1. člena DP NZS ter upoštevajoč predkaznovanost (glej zapisnik 16 kroga 2.SML-Zahod), ekipi Brda Dobropvo izreče: denarna kazen v višini
75 € /petinsedemdeset/ eur.

2. SML - zahod 2016/2017, 24. krog
ND Bilje - Kalcer Radomlje, 06.05.2017
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe ND Bilje - na tekmi so prejeli 4 rumene kartone in odstranjen je bil trener se na podlagi določil
9/1(3).,13/1, 25/1(11). in 26/1. člena DP NZS ter upoštevajoč predkaznovanost (glej zapisnik 14 kroga 2.SML-Zahod), ekipi ND Bilje izreče: denarna
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kazen v višini 75 € /petinsedemdeset/ eur.

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 400,00 EUR na TRR NZS:
si56 3300-0000-0606-726. 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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