Nova Gorica , 23.10.2019

Zapisnik
5/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 23. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U15, 7. krog
Vitanest Bilje - Hidria Tolmin, 19.10.2019
Starejši dečki U15 2019/20 MNZ Nova Gorica 7. krog Vitanest Bilje – Hidria Tolmin, odigrana 19. 10. 2019 ob 09.00 na pomožnem igrišču z umetno
travo v Biljah se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Tolmin, ki je na tekmi nastopil brez prisotnosti uradnega predstavnika kluba, na
podlagi določil 3/1., 4/1(h), 7., 8/4(a), 17., in 32/1 prva alinea. člena DP, NK Tolmin izreče kazen opozorilo
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U15 2019/20 MNZ Nova Gorica 7. krog Vitanest Bilje – Hidria Tolmin, ki
je bila odigrana 19. 10. 2019 ob 09.00 na pomožnem igrišču z umetno travo v Biljah je delegat tekme v zapisnik o tekmi vpisal pod rubriko »Uradni
predstavnik kluba« Klemna Kavsa. V svojem poročilu delegat tekme pove, da predstavnika kluba NK Tolmin ni bilo na tekmi. Zapisnik je podpisal
trener ekipe g. Dominik Kogoj.
Na podlagi dodatnega preverjanja pri delegatu tekme g Tomislavu Šumanovcu je bilo ugotovljeno, da so v dokumentaciji ekipe navedli kot
predstavnika ekipe Hidria Tolmin g. Klemna Kavsa. Ob pripravi zapisnika pred tekmo je bilo potrebno podpisati zapisnik in je k temu pristopil
trener gostujoče ekipe g. Kogoj. Na vprašanje delegata tekme, kje je predstavnik ekipe mu je odgovoril, da je nekje okrog. Delegat je zahteval, da
mu pokaže osebo, ki je naveden kot uradni predstavnik ekipe, vendar tega ni storil. V času tekme poleg rezervnih igralcev in trenerja drugih oseb
ni bilo na rezervni klopi.
Pravila tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019 v 11. členu (uradne osebe) določa, da je lahko v uradni zapisnik tekme 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, predstavnik kluba (obvezno), glavni trener, (obvezno), pomočnik trenerja, zdravnik,
fizioterapevt/maser. Na tekmah MNZ U15 je klub dolžan v zapisnik prijaviti predstavnika kluba in trenerja z veljavno licenco, ostale uradne osebe
pa, v kolikor to sam želi. 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 domačin mora za
varnost in zdravje igralcev na tekmi zagotoviti osebo (predstavnik kluba) za nudenje prve pomoči, ki je dolžna ob poškodbah pomagati tudi
nasprotnikovim igralcem ter dežurno klubsko vozilo za prevoz poškodovanih oseb. Prisotnost zdravnika ali fizioterapevta, ter nosil in dveh oseb za
prenos igralcev se na tekmah U15 priporoča.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da gre v tem primeru s strani NK Tolmin za prvo takšno kršitev v tem prvenstvu, vendar pa je šteti za utemeljeno
oteževalno okoliščino (17. člen DP NZS) početje trenerja, ki je hotel zavajati uradno osebo delegata tekme, ki je uradna oseba MNZ Nova Gorica, ki
nadzoruje spoštovanje predpisov MNZ/NZS s strani tekmovalnih ekip v tem rangu tekmovanja (s tem, da je predstavnik ekipe nekje v okolici, ter
da bo v trenutni odsotnosti podpisal zapisnik sam). Gre za nesprejemljivo početje (tudi znake neetičnega ravnanja uradne osebe 6/a/ člen DP NZS)
in dajanje netočnih podatkov o prisotnosti uradne osebe kluba niso v ponos NK Tolmin s pridobljeno licenco za tekmovanje v 3 SNL Zahod. Vsi
člani kluba morajo spoštovati dane zaveze, ki omogočajo tekmovanje klubu v višjem rangu tekmovanja in s tem izpolnjevanju vse ostalih kriterijev,
ki jih je klub podal v postopku pridobivanja licence. Pri pridobivanju licence je klub zagotovil, da ima izpolnjene vse pogoje za pridobitev licence v
tekmovalni sezoni 2019/2020, ki velja od 11. 6. 2019 do 10. 6. 2020 (športne (Priloga I), b) infrastrukturne (Priloga II), c) kadrovske in
administrativne (Priloga III), d) pravne (Priloga IV) in e) finančne (Priloga V)).
Kljub danim okoliščinam je disciplinski sodnik NK Tolmin izrekel kazensko sankcijo opozorila, kot najmilejšo sankcijo opozorilne oblike, ki naj
zadostuje kot preventivna sankcija, da se podobne primeri s strani uradne osebe trenerja g. Kogoja ter drugih uradnih oseb NK Tolmin ne bodo
več ponovile.
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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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