Nova Gorica , 20.10.2018

Zapisnik
1/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sobota, 20. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Mlajši dečki U1213 18/19, 6. krog
Hidria Tolmin črni - Primorje, 15.10.2018
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 12/13 18/19, 6. krog med ekipama Hidria Tolmin črni - Primorje, 15. 10. 2018 je ekipa Primorja na
tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja, ki je prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje zato, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7).
člena DP NZS, ND Primorje izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Na tekmi 6. kroga Mlajši dečki U12/13 18/19 ekipe Primorje ni vodil trener ekipe, ker ni prispel v Tolmin skupaj z igralci. Razlog zakaj je trener
odsoten ni navedel niti predstavnik kluba gospod Kadrija.
Nogometno društvo Primorje je s tem kršil pravila tekmovanja MNZ Mlajši dečki U 12/13 v TS 2018/19, ki v 13 členu (trener) določajo, da ekipo
vodi trener, ki mora imeti za vodenje ekipe ustrezno licenco ZNTS, izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za
vodenje ekip v ligi mlajših dečkov je licenca C. Prijavljene uradne osebe je klub dolžan navesti v prijavi za tekmovanje. Osebe, ki niso predhodno
prijavljene v programu Regista in potrjene strani MNZ Nova Gorica ne morejo biti vpisane v zapisnik, niti ne smejo biti na klopi za rezervne igralce.
Klub mora organizacijsko in kadrovsko poskrbeti, da v času odsotnosti trenerja nadomesti njegov pomočnik oziroma oseba, ki ima ustrezno
licenco in je vpisan v uradno evidenco prijavljenih trenerjev sistem Regista pred pričetkom tekmovanja.

Gorica U12 - Adria, 15.10.2018
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 12/13 18/19, 6. krog med ekipama Gorica U 12 - Adria, 15. 10. 2018 je ekipa Adrie zamudila na
tekmo 30 minut zato, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP NZS, ND Adria izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnika je razvidno da so nogometaši Adrie prispeli na tekmo 6. kroga z domačo ekipo U 12 z 30 minutno zamudo. Tekma bi se morala
odigrati 15. 10. 2018 ob 16. 30 uri. Zaradi ugotavljanja dejanskega stanja je disciplinski sodnik na podlagi 31. člen DP NZS ND Adrio obvestil o
uvedbi disciplinskega postopka zaradi zamujanja prihoda na tekmo in da v zvezi te kršitve podajo pisno izjavo. Predstavnik ND Adrie g Tomšič je v
roku odgovoril po elektronski pošti z odgovorom, da so zamudili zato, ker je bil trener prepričan, da je tekma ob 17.00. Kajti doslej so tekme Adrie
bile odigrane ob 17.00 zato je trener mislil, da je tudi tekma 6. kroga v Novi Gorici delegirana ob 17 uri. ND Adria se za nesporazum opravičuje, ker
je to posledica površnega spremljanja delegiranja.
Vodstvo kluba se opozarja, da redno spremlja informacije o delegiranju, tako da bodo spoštovali določbe MNZ, ki določajo pravočasen prihod na
mesto odigravanja tekme
Glede na okoliščine, da gre za prvo kršitev, ki ni lahka, posledice niso nastale Tekma se je odigrala. Posledica je bila ta, da se je kasneje pričela tudi
druga delegirana tekma na istem igrišču v kategoriji Mlajši dečki U 13/12 med Gorico in Vipavo-Primorje, ki je bila delegirana ob 17.30. Zato se ND
Adria izreče kazen opozorila.
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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 100,00 EUR na TRR MNZ NOVA GORICA SI56
0475 0000 0280 866. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe. Pritožbo lahko vloži kaznovani ali njegov klub.
Disciplinski sodnik Alojz Žerak l.r.
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