Nova Gorica , 07.11.2018

Zapisnik
12/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 07. november 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 12. krog
Plama Podgrad - Primorje, 03.11.2018
3.SNL ZAHOD 18/19, 12. krog Plama Podgrad - Primorje, 3. 11. 2018 je ekipa Primorja bila na tekmi brez prisotnosti trenerja, ki je prijavljen med
uradnimi osebami za to tekmovanje, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP ND Primorju izreče OPOZORILO
OBRAZLOŽITEV:
Iz Zapisnika 12. kroga 3. SNL – ZAHOD po rubriko OPOMBE je razvidno, da je moštvo Primorja v Krvavem potoku proti domačemu moštvi Plama
Podgrad 3. 11. 2018 s pričetkom ob 14 uri nastopila brez uradnega trenerja kluba. Iz zapisnika o tekmi je razvidno, da je predstavnik ND Primorje
seznanil delegata tekme, da je vodstvo kluba ND Primorje prekinilo pogodbo z dosedanjim trenerjem g Jermolom. Pravila v tem nivoju tekmovanja
(3. SNL) zahtevajo v točki 7. 2 določajo:
- Trenerji morajo imeti za vodenje ekip ustrezno licenco ZNTS, izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za
vodenje ekip v 3. SNL je licenca UEFA A. Če trener preneha opravljati svojo funkcijo zaradi odločitve kluba (npr. razrešitev glavnega trenerja) ali
zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem kluba (bolezen, poškodbe ob nesrečah ipd.), lahko na podlagi posebnega dovoljenja NZS tako
funkcijo prevzame druga oseba, ki izpolnjuje pogoje za zamenjavo in nadomeščanje, določene s predpisi NZS in ZNTS, vendar največ za obdobje
60 dni. Zahtevana licenca za zamenjavo ali nadomeščanje je licenca UEFA B.
Vodstvo kluba ni zagotovilo drugega trenerja, ki bi lahko nadomestil glavnega trenerja vsaj z Licenco UEFA B. Gre za prvo kršitev kluba (glede
trenerja), zato je bila ND Primorju izrečena sankcija OPOZPRILO.

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:
SI56 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 Alojz Žerak l.r.
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