Nova Gorica , 27.03.2019

Zapisnik
19/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 27. marec 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 18. krog
Fama Vipava - Primorje, 24.03.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Vipava, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli štiri (5)
rumenih kartonov. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS se ekipi NK Vipava izreče denarna kazen v višini
125 € /sto petindvajset/ evrov.
OBRAZLOŽITEV:
V osemnajstem krogu 3. SNL Zahod med nogometnima kluboma Fama Vipava – Primorje, ki je bila odigrana 23. 3. 2019 v Vipavi, je več igralcev NK
Vipava zaradi nešportnega vedenja prejelo rumene kartone. Skupno so na tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov. Zaradi nešportnega vedenja več
igralcev NK Vipava na tekmi (storjeni prekrški) se NK Vipava izreče denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset/ evrov. Vsak prejet karton se
sankcionira v vrednosti 25 € /petindvajset/ evrov.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo ND Primorje, ker so zamudili pri oddaji spiska igralcev in uradnih oseb delegatu
tekme. Na podlagi določil 9/1(1), 24/1(12) in 29/1, členom DP NZS se ekipi ND Primorje izreče kazen Opozorilo.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani tekmi 18. kroga 3. SNL Zahod je razvidno, da je predstavnik kluba ND Primorja pri oddaji spiska igralcev in uradnih
oseb zamudil z oddajo tega dokumenta 10 minut. S tem je predstavnik kluba kršil določbe NZS - Navodila za tekmovanje v 3. SNL za tekmovalno
leto 2018/2019, ki v točki 2. 2. Oddaja dokumentacije zahteva, da je predstavnik kluba delegatu dolžan izročiti spisek igralcev in športne izkaznice
najmanj 60 minut pred začetkom tekme. Predstavniki klubov so delegatu dolžni posredovati vse zahtevane podatke (dovoljenje za igranje tekme,
soglasje o igrišču, reg. št. avtomobila, št. varnostnikov oz. rediteljev, itd.).
Glede na okoliščine storitve disciplinske kršitve, da posledice za organizacijo tekme niso nastalo, in da gre za prvo tovrstno kršitev se ND Primorju
izreče disciplinska sankcija opozorilo z opozorilom, da spoštuje sprejete določbe, ki jih mora klub izvajati glede na sprejete določbe za izvedbo
tekmovanja.

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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