Nova Gorica , 07.11.2018

Zapisnik
2/2018. 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
Mlajši dečki U1213 18/19, 9. krog
Gorica U12 - Hidria Tolmin črni, 05.11.2018
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 12/13 18/19, 9. krog med ekipama Gorica U 12 - Hidria Tolmin črni, 5. 11. 2018 sta obe ekipi
zamudili s prihodom na tekmo, ker je nastal zaradi predelegiranja in odpovedi tekem s strani MNZ Nova Gorica ter prenosi podatkov iz Registe na
spletno stran MNZ in nato na elektronsko pošto klubov do napačnih podatkov se na podlagi določil 37/1 člena DP NZS, zoper NK Tolmin in ND
Gorico disciplinski postopek USTAVI.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila in prijave delegata je razvidno, da je bila tekmi 9. kroga Mlajši dečki U12/13 18/19 med ekipama Gorica U12 in Hidria Tolmin črni
delegirana 5. 11. 2018 ob 16. 30 uri. Sodnik tekme je prišel pravočasno na prizorišče tekme, medtem pa ekip z igralci ni bilo. Obe ekipi sta prispeli
na prizorišče tekme ob 16. 40. Tekma se je pričela ob 17.15. Ob prihodu na igrišče sta oba predstavnika ekip zatrjevala da sta bili obe ekipi
obveščeni da je tekma ob 17.30. Sodnik tekme, ki je opravljal tudi nalogo delegata o spremembi ure tekme ni bil obveščen. Zato je čakal in pri tem
izgubil uro svojega prostega časa. Zato poziva vse udeležence, ki so povzročili to napako, da do takšnih situacij ne prihaja več. V primeru, da gre za
napako obeh klubov, pa se ustrezno ukrepa
Na zahtevo disciplinskega sodnika je vodje tekmovanja MNZ Nova Gorica gospod Dušan Bezjak 7. 11. 2018 podal pisno izjavo, da je prišlo do
nesporazumu med komunikacijami MNZ Nova Gorica in obema nastopajočima ekipama. Najprej sta bili v Novi Gorici delegirani tekmi ob 17 30
uri, zato je bila ena tekma prestavljena na 16. 30 uro. Hkrati je vodstvo NK Tolmin prosilo za spremembo ure, da je lahko z enim prevozom
pripeljalo eno ekipo v Novo Gorico, drugo pa v Vipavo. Kot vse kaže je nastala težava tudi v obveščanju iz sistema Registe na spletno stran MNZ
(katero klubi in ostale uradne osebe) spremljajo. Ob prestavljanju tekem prihaja do nepravilnega prenosa podatkov, ter pisnim obveščanjem po
elektronski poti, zato mora vodstvo MNZ poskrbeti z upravljalcem sistema, da napako odpravi.
Vodstvi kluba se opozarja, da redno spremlja informacije o delegiranju, tako da bodo spoštovali določbe MNZ, ki določajo pravočasen prihod na
mesto odigravanja tekme.
Vodstvo MNZ mora poskrbeti za pravočasno seznanjanje vodstev klubov, sodnikov o spremembi delegiranja, ter resno spremljati prenos
informacij iz sistema Regista na spletno stran in posledično pravočasno obveščanje prizadetih klubov.
Glede na zgoraj ugotovljene okoliščine se je disciplinski sodnik odločil da postopek zoper NK Tolmin in ND Gorica USTAVI.

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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