Nova Gorica , 20.11.2019

Zapisnik
3/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 20. november 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U1312, 9. krog
Primorje - Bilje beli, 18.11.2019
Mlajši dečki U13/12 2019/20 MNZ Nova Gorica 9. krog Primorje : Bilje beli, odigrane 18. 11. 2019 ob 16.30 na ŠC Police Ajdovščina na igrišču z
umetno travo, se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Bilje, ki je bila na tekmi brez uradnega predstavnika ekipe na podlagi določil 3/1.,
4/1(h), 7., 8/4 /a/, in 32/1 prva alinea. člena DP, zato se ekipa ND Bilje kaznuje z opozorilom.
OBRAZLOŽITEV
Iz zapisnika sodnika/delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Mlajši dečki U-13/12, 2019/20 MNZ Nova Gorica 9. krog med nogometnima
ekipama Primorje – Bilje beli, ki je bila odigrana 18.11. 2019 ob 16.30 v ŠC Police v Ajdovščini na igrišču z umetno travo je razvidno, da ekipa Bilje
Beli ni na tekmi imela uradnega predstavnika tekme. V Zapisnik je bil napisan g. Saša Ranič, vendar ga na tekmi ni bilo.
Pravila tekmovanja mlajših dečkov U 13 v 3 točki 13. člena (vodenje moštev) (3) Rezervni igralci in spremljevalci moštva (polnoletna oseba) morajo
sedeti na rezervni klopi izven igrišča.
V dokumentu Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah je v točki 22. URADNE OSEBE navedeno »V uradni zapisnik je lahko
vpisanih največ 7 (sedem) rezervnih igralcev in največ 5 (pet) članov strokovnega vodstva, ki lahko v času tekme sedijo tudi na klopi za rezervne
igralce in strokovno vodstvo, in sicer: 7 (sedem) rezervnih igralcev, glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, predstavnik kluba. Kot
uradna oseba (glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, predstavnik kluba) je lahko v zapisnik prijavljena le oseba, katero je
nogometni klub licenciral pri podeljevanju licence NZS na podlagi administrativno-kadrovskih kriterijev pravilnika NZS za licenciranje nogometnih
klubov oziroma v kolikor klub nima licence, samo tiste osebe, ki jih je navedel v prijavi za tekmovanje za posamezno selekcijo v tekočem
tekmovalnem letu.
Zaradi ugotovljene disciplinske kršitve predpisov MNZ Nova Gorica se ND Bilje zaradi odsotnosti uradnega predstavnika kluba na prvenstveni
nogometni tekme izreče enotna kazen opozorilo, ker gre za prvo takšno kršitev kluba in te ekipe.

Hidria Tolmin - Vodice Šempas, 18.11.2019
SKLEP
Mlajši dečki U13/12 2019/20 MNZ Nova Gorica 9. krog Hidria Tolmin : Vodice Šempas, odigrane 18. 11. 2019 ob 18.00 na igrišču v Logu v Tolminu,
se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Vodice Šempas, ki ne tekmi niso imeli s seboj športnih izkaznic na podlagi določil 3/1., 4/1(h), 7.,
8/4 /a/, in 32/1 prva alinea. člena DP, zato se ekipa NK Vodice Šempas kaznuje z opozorilom.
OBRAZLOŽITEV
Iz zapisnika sodnika/delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Mlajši dečki U-13/12, 2019/20 MNZ Nova Gorica 9. krog med nogometnima
ekipama Hidria Tolmin : Vodice Šempas, odigrane 18. 11. 2019 ob 18.00 na igrišču v Logu v Tolminu je sodnik/delegat tekme ugotovil, uradni
predstavnik NK Vodic Šepas g Rok Tribušon ni s seboj prinesel registracijskih kartončkov igralcev in uradnih oseb, ampak je sodniku/delegatu
predal le spisek na ustreznem obrazcu.
Iz poročila ni razvidno zakaj ni bilo dostavljenih športnih registracijskih kartončkov, vendar je sodnik/delegat g Patrik Leban ugotovil identifikacijo
igralcev in uradnih oseb z osebnim dokumentom in vsi navedeni igralci so bili v sistemu Regista, zato jim je dovolil nastop in je bila tekma
odigrana.
Pravila tekmovanja mlajših dečkov U 13 v 8. člen (identifikacija igralcev) določajo, da na tekmah mlajših dečkov lahko nastopijo le registrirani
igralci z veljavnimi športnimi izkaznicami, ki ustrezajo identiteti igralca. Ugotavljanje identitete se opravi skladno z določili TP NZS.
Glede na dejstvo, da se je tekma lahko odigrala, dodatni stroškov ni bilo, identiteta igralcev je bila potrjena s strani delegata/sodnika s pomočjo
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identifikacijskih dokumentov se NK Vodicam izreče kazen kot je določena v sklepu.

DMN Gorica A - Vitanest Bilje, 02.12.2019
Mlajši dečki U13/12 2019/20 MNZ Nova Gorica 9. krog se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Bilje, prepozno odpovedane že delegirane
tekme, na podlagi določil 3/1., 4/1(h), 7., 8/4 c 17, in 32/1 prva alinea. člena DP, zato se ekipa ND Bilje kaznuje z denarno kaznijo dvajset (20,00) €
/evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Trener ekipe Vitanest Bilje U 13/12 g. Goran Sivec je 14. 11. 2019 ob 18.39 uri po elektronski pošti obvestil vodjo tekmovanja MNZ Nova Gorica g.
Nejc Jelena, da bodo preložili tekmo 9. kroga med DMNG Goric in njihovo ekipo, ki bi morala biti odigrana 18. 11. 2019. Z g. Demirovičem sta se
dogovorila, da bi lahko tekmo odigrali 2. 12. 2019. Vzrok za prestavitev že delegirane tekme pa je šola v naravi, ki jo bodo imeli učenci OŠ Miren
naslednji teden. V njihovi ekipi nastopa osem otrok zato ne bodo mogli sestaviti ekipe.
Disciplinski sodnik ugotavlja da, je prestavitev tekme upravičena, vendar pa je šteti za oteževalno okoliščino to, da so to vedeli že prej, ker so šolski
koledarji izdelani pravočasno, da se lahko tekma odpove pravočasno in brez posledic za ekipo, zato jim je to šteti kot oteževalno okoliščino,
olajševalno pa da niso nastali dodatni stroški, ker se je lahko pravočasno obvestilo uradne osebe in nasprotno ekipo, ki se strinja, da se tekma
odigra v drugem terminu. S tem se j strinjal tudi vodja tekmovanja.
S tem so kršili določbe sklepa IO MNZ Nova Gorica, ki je bil sprejet in bil napisan v Zapisniku št. 11/2014-18/zap z 18. 4. 2017, 4. točka zapisnika
navajam: v kolikor se tekma ne odigra v uradno delegiranem terminu in je tekma preložena iz neupravičenih razlogov, bo vodstvo tekmovanja
klubu, ki je poslal pisno prošnjo za prestavitev tekme, predalo v disciplinski postopek. Nadomestilo za neupravičeno preložitev tekme za
posamezno tekmovanje znaša 20 € /evrov/. Vsaka naslednja preložitev se proporcionalno poveča in znaša kot sledi: 2. preložitev 40 € /evrov/, 3.
preložitev 80 € /evrov/, 4. preložitev 160 € /evrov/. Zato je bila v sklepu navedena zgoraj navedena denarna sankcija. Prav tako so bili vsi klubi MNZ
Nova Gorica 29. 9. 2017 (na intranetu MNZ objavljeno 8. 9. 2017) obveščeni o pravilnem postopku delegiranja tekem in prestavitev tekme, ki mora
biti posredovana najmanj 10 dni pred igralnim dnevom (do četrtka do 10 ure). Vse vloge po tem roku bodo zavrnjene, razen upravičenih razlogov,
ki so skladni s predpisi NZS in MNZ in ob pogoju da prestavitev tekme ne predstavlja tveganja za regularnost tekmovanja (velja za tekmovanja od
U13 dalje). Obvestilo se sklicuje na sklep IO MNZ o nadomestilu za neupravičeno preložite tekme.
Ker je bila tekma odpovedana le štiri dni pred že delegiranim datumom, se ND Biljam izreče denarna kazen dvajset (20,00) € /evrov/.

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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