Nova Gorica , 16.10.2019

Zapisnik
5/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 16. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U1213, 5. krog
Gorica beli - Adria, 14.10.2019
Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 5. krog Gorica beli - Adria, odigrana 14. 10. 2019 ob 18.00 v Športnem parku Nova Gorica na igrišču
z umetno travo se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica, se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Adrie, ki bi naj prepozno oddala
dokumentacijo za zapisnik, na podlagi določil 36/1. člena DP, disciplinski postopek zoper NK Adrio USTAVI
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnika/delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Mlajši dečki U-12/13, 2019/20 MNZ Nova Gorica 5. krog med nogometnima
ekipama Gorica beli - Adria, odigrana 14. 10. 2019 ob 18.00 v Športnem parku Nova Gorica na igrišču z umetno travo je bilo iz poročila
delegata/sodnika tekme zapisano, »da je sodnik dobil dokaj pozno v roke zapisnik o tekmi in ker nisem želel komplicirati zadev, ter s tem zamikati
uro začetka tekme, sem Maja Komela, ki je bil drugi igralec s številko 15, tretiral kot da bi imel številko 2, ter mu ukazal da si obrne dres«.
Pri preverjanju dejstev in okoliščin, zakaj je sodnik prejel dokumentacijo o tekmi pozno je disciplinski sodnik na podlagi 1. odstavka, 34. člena
disciplinskega pravilnika Nogometne zveze Slovenije pozval delegata/sodnika tekme in ND Adrio, da pojasnijo okoliščine navedenega zapisa.
Iz pravočasno prejetega pisnega odgovora sodnika tekme je bilo razvidno, da se je v poročilu nerodno izrazil. Oba predstavnika klubov sta v
prepisanem roku podala dokumentacijo za sestavo zapisnika o tekmi. V roke je dobil napisan zapisnik o tekme pred tekmo, ko je nameraval
opraviti identifikacijo igralcev obeh ekip. Takrat je ugotovil, da imata dva igralca ND Adrie enaki številki na dresu (15). Priimka igralcev sta bila na
dresu izpisana pravilno. Pri identifikaciji igralcev se je izkazalo, da imata pravico nastopa. Ker se je to dogajalo tik pred pričetkom delegirane ure
tekme se je sodnik odločil, da bodo zapisnik popravili kasneje in ga podpisali, zato, da se tekma prične točno ob delegiranem času.
V pravočasno prejetem pisnem odgovoru ND Adrie so kategorično zanikali, da bi dokumentacijo oddali prepozno, saj jo je trener Adrie g. Tine
Hlede več kot uro pred začetkom tekme izročil trenerju domačih gospodu Winklerju. Da imata dva igralca enako številko na dresu je posledica
napake tiskarja. To so opazili žal prepozno, vendar menijo, da to ni prekršek za disciplinsko obravnavo, saj je dovolj opozorilo sodnika naj se stvar
pred tekmo uredi. Pa tudi zapisnik ne dovoli vpisa igralcev z istimi številkami.
Iz obeh pisnih odgovorov je razvidno, da do kršitve predpisov MNZ/NZS ni prišlo, ampak je šlo za nerodno pisno izražanje sodnika/delegata g.
Marka Debeljaka. Pri tem pa gre opozoriti, da je naloga sodnika pravočasno ob predaji dokumentacije obeh uradih predstavnikov kluba, ob
pregledu športnih izkaznic pregleda tudi športno opremo obeh ekip in bi tako že zelo zgodaj ugotovil napako in dve številki 15 istega moštva. S
tem bi preprečil vse nadaljnje zaplete in bi bil zapisnik napisan pravilno. Skladno s Pravili igre (glej komentar k Pravilu 4. Oprema igralcev, 24-26
stran in Pravilo 5. Sodnik – pravice, dolžnosti in odgovornost sodnika str. 27-28,), so navedene naloge sodnika pred tekmo, med njimi je tudi
pregled športne opreme. Sodnik tekme tega ni storil in je z opustitvijo svojih dolžnosti povzročil takšen zaplet.
Zato je disciplinski sodnik v postopku odločil, da se postopek ustavil, ker ni bilo kršitev predpisov s strani kluba. Do nepotrebnega zapleta je prišlo
zaradi nedoslednega izvajanja dolžnosti s strani sodnika, ker ni pravočasno pregledal športne opreme obeh ekip.
V smislu izogibanja takšnim zapletom je prav, da sodnik tekme opravi svoje naloge skladno s Pravili igre in odločbami NZS, Pravili tekmovanja, ki
določajo postopke vseh udeležencev tekmovanja.

Primorje črni - DMN Gorica B, 14.10.2019
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Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 5. krog Primorje črni - DMNG Gorica B, odigrana 14. 10. 2019 ob 16.15 na Mestnem stadionu v
Ajdovščini na pomožnem igrišču se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica DMNG Gorica, ki je na tekmo prispela deset /10/ minut pred tekmo
in ni pravočasno oddala športne dokumentacije, na podlagi določil 3/1., 4/1(h), 7., 8/4(c)., 9/5., 10/3., 15/1., 17. in 32/1 prva alinea. člena DP, DMN
Gorica izreče denarna kazen v višini 80 € / osemdeset evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani klub do konca tekmovalne
sezone 2019/20 ne bo storil podobnega ali hujšega disciplinskega prekrška.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika o tekmi in poročilu delegata/sodnika tekme Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 5. krog Primorje črni - DMNG Gorica B, ki je
bila odigrana 14. 10. 2019 ob 16.15 na Mestnem stadionu v Ajdovščini na pomožnem igrišču je razvidno da je DMNG Gorica B prišla na kraj
prizorišča tekme deset minut pred tekmo. Zapisnik o tekmi se je pričel pisati pet minut po prihodu gostujoče ekipe DMN Gorice B. OB prihodu na
tekmo se je ugotovilu tudi to, da je so pozabili prinesti s seboj športne izkaznice. Po posvetu sodnika g Erika Lebana z vodjo tekmovanja g. Nejcem
Jelenom je slednji odločil, da se tekma lahko prične, gostje pa so športne izkaznice predložili ob polčasu tekme. Zaradi nastalih razmer se je tekma
pričela z zamudo petnajstih /15/ minut.
Disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica je na podlagi 1. odstavka, 34. člena disciplinskega pravilnika Nogometne zveze Slovenije pozval DMNG
Gorico, in delegata/sodnika, da pojasnijo razloge zakaj so povzročili zamudo tekme z nepravočasnim prihodom na tekmo in zakaj so pozabili
športne izkaznice.
V času 24 ur je delegat/sodnik tekme v dopolnilni izjavi pojasnil, da DMNG Gorica ni povedala razloga zakaj je na prihod na tekmo zamudila ter da
prvotne ugotovitve njegovega zapisa v poročilu delegata ustrezajo dejanskemu stanju dogodkov, ki so se odvijali pred tekmo..
DMN Gorica pa v zahtevanem roku ni podal pisnega odgovora na zahtevo disciplinskega sodnika.
V 17. člen Pravil tekmovanja mlajših dečkov U 13 (prehodne določbe) določajo da se v vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem predpisu,
uporabljajo drugi pravilniki in predpisi NZS, UEFA in FIFA.
Pravila tekmovanja mlajših dečkov U 13 ne določajo točnega prihoda ekip. Je pa samoumevno, da mora ekipa priti na tekmo najmanj 45 minut
pred tekmo, ker mora izročiti dokumentacijo za pisanje zapisnika, da se pravočasno pripravi (ogrevanje, pregled športne opreme igralcev in vsaj
15 do 10 minut pred tekmo opravi identifikacija igralcev obeh nastopajočih ekip pred izhodom na igrišče) vse za pričetek tekme.
Pravila igre določajo, da mora sodnik tekme priti na prizorišče na višjih nivojih tekmovanja najmanj 75 minut pred pričetkom tekme, na ostalih
nivojih tekmovanja pa najmanj 60 minut pred tekmo.
V MNZ Nova Gorica je dogovorjen, da so v teh kategorijah tekmovanja pride na prizorišče najmanj 45 minut pred tekmo. To je dolžnost tudi
nogometne ekipe, da prispe na kraj tekme pravočasno, da se lahko opravijo vse formalnosti (45 minut pred tekmo izroči dokumentacijo za tekmo
za pisanje zapisnika, da se ekipa pravočasno pripravi (ogrevanje, pregled športne opreme igralcev, in vsaj 15 do 10 minut pred tekmo opravi
identifikacija igralcev obeh nastopajočih ekip pred izhodom na igrišče za pričetek tekme.
Iz pridobljene dokumentacije o tekmi pisne izjave sodnika je razvidno, da je so igralci DMNG Gorica B prišli na prizorišče tekme deset minut pred
tekmo ob 15.50 uri. O zamudi niso obvestili uradnih oseb tekme niti organizatorja tekme. Prav tako niso navedli razloga zakasnitve. Ob tem so
pozabili s seboj prinesti dokumente (športne izkaznice igralcev) za sestavo zapisnika. Sodnik se je po posvetu z vodjo tekmovanja, ki je odločil, da
bodo pričeli tekmo brez napisanega in podpisanega zapisnika o tekmi, ker bodo gostje prinesli športne izkaznice do pričetka drugega polčasa.
Zaradi tega se je tekma namesto delegiranega termina ob 16.00 uri pričela s 15 minutno zamudo torej ob 16. 15 uri.
Ob upoštevanju utemeljenih olajševalnih in oteževalnih okoliščinah (17. člen DP NZS) je disciplinski sodnik ugotovil, da olajševalnih okoliščin ni
razen da se je tekma odigrala (klub ni obvestil organizatorja tekme o zamudi, ni navedel razloga, ni se opravičil za nastale posledice) med
oteževalne okoliščine pa je šteti malomarno ravnanje odgovornih oseb kluba, ki pride na tekmo prepozno, da se ne morejo izvesti vse formalnosti,
ki so predvidene za pravočasen pričetek tekme, kot je bila določena s strani tekmovalnega organa. Tekma se je pričela in odigrala s 15 minutno
zamudo. Odgovorna oseba DMNG Gorica ni podala pisnega pojasnila, ki ga je od njih zahteval disciplinski sodnik, kar je šteti kot neprimeren
odnos do tekmovanja, do nasprotne ekipe, ki se potrudi in izvede vse potrebno za organizacijo nogometne tekme.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da DMN Gorica iz kroga v krog tekmovanja vztrajno krši pravila tekmovanja predkaznovanost ( Glej DZ štev. 2/2019 z
26. 9. 2019 objavljen na intranetni strani MNZ Nova Gorica 26. 9. 2019, Glej DZ štev. 3/2019 z 7. 10. 2019 objavljen na intranetni strani MNZ Nova
Gorica 7. 10. 2019 in Glej DZ štev. 4/2019 z 10. 10. 2019 objavljen na intranetni strani MNZ Nova Gorica 10. 10. 2019). V obravnavanem primeru je
posledica večja, ker se je tekma pričela z zamudo in klub po dogodku ni storil ničesar s čimer bi obžaloval kršenje predpisov. Zato se klubu izreče
denarna kazen v višini 80 € /osemdeset evrov/, ki se pogojno odloži, kot je določeno v izreku (15. člen DP NZS).
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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
Disciplniski sodnik Alojz Žerak l.r.
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