Nova Gorica , 09.10.2018

Zapisnik
9/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v torek, 09. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 8. krog
Adria - Fama Vipava, 06.10.2018
3. SNL ZAHOD 18/19 , 8. krog Adria – Fama Vipava, 6. 10. 2018 je bil v 92 minuti izključen igralec Fama Vipava Balaj Sandi (reg. št. izkaznice 53936)
zaradi udarjana nasprotnika z roko. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1., in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I. B.4 v zvezi z IV. 2 Splošnih navodil
NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 (dveh) naslednjih zaporednih
tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi izjave sodnika in delegata tekme o izključenem igralcu je razvidno, da je igralec Fama Vipava Balaj Sandi bil izključen, ko je sodnik
nadoknadil igralni časa /sodnikov podaljšek/ v 92 minuti zaradi udarjanja nasprotnika z roko v predel vratu. Balaj je vodil žogo proti nasprotnikovi
polovici, ko ga je od zadaj skušal z vlečenjem zaustaviti domači igralec Adrie št. 25 Terčon. Po približno dveh treh metrih vlečenja se je igralec Balaj
obrnil in z iztegnjeno roko zamahnil proti Terčonu z namenom, da ga udari. Igralec je v nameri delno uspel, saj je nasprotnika z iztegnjeno roko
oplazil po vratu. Udarec je bil srednje intenzitete. Zaradi storjenega prekrška je glavni sodnik tekme prekinil igro, pokazal rdeč karton Balaju, ter
javni opomin domačemu igralcu Terčonu zaradi vlečenja. Kot olajševalno okoliščino pri prekršku Balaja je šteti, da je bil izzvan s prekrškom
nasprotnika in je uporabil prekomerno silo z srednjo intenziteto (udarjanje z iztegnjeno roko) nasprotnika. Po izključitvi je takoj mirno zapustil
igrišče in odšel v slačilnico. V skladu z disciplinska politika organov vodenja lig NZS se za takšen prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3
(treh) naslednjih zaporednih tekmah. Vendar je bil prekršek storjen nepremišljeno, kot spontana reakcija na nešportni prekršek, ki ga je pred tem
storil nad njim nasprotni igralec z vlečenjem se igralcu prepoved zmanjša za eno tekmo na 2 (dveh) naslednjih zaporednih tekmah. Pisne izjave ni
podal

TKK Tolmin - Jadran HK, 06.10.2018
3. SNL ZAHOD 18/19 , 8. krog TKK Tolmin – Jadran HK, 6. 10. 2018 je bil v 36 minuti izključen igralec Jadran HK Andrej Terčič (reg. št. izkaznice
60477) zaradi prejetega drugega rumenega kartona. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1., in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko II. In .G.2 Splošnih
navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 (eni) naslednji
zaporedni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz Zapisnika o tekmi, poročila delegata tekme in izjave glavnega sodnika je razvidno da je bil zaradi prejetega drugega rumenega kartona izključen
igralec Jadran HK Andrej Terčič. Za prvi prekršek, ki ga je storil nad nasprotnikom v 31 minuti zaradi brezobzirne igre je prejel prvi javni opomin. V
36 minuti tekme je Terčič storil ponovno prekršek nad nasprotnikom na brezobziren način in prejel drugi javni opomin. Sodnik tekme ga je
izključil. Izključeni Igralec je mirno zapustil igrišče in odšel v slačilnico. Pisne izjave ni podal.

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.
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