Nova Gorica , 30.10.2019

Zapisnik
6/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 30. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U15, 8. krog
Idrija - Hidria Tolmin, 26.10.2019
Starejši dečki U15 2019/20 MNZ Nova Gorica 8. krog Idrija – Hidria Tolmin, odigrana 26. 10. 2019 ob 10.00 na mestnem stadionu v Idriji se zaradi
kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Idrija, zaradi slabe priprave pomožnega igrišča se na podlagi določil 3., 4/1(e), 4/1(h)., 7., in 8/4(a) in 32/1
prva alinea. člena DP, ND Idriji izreče enotna kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U15 2019/20 MNZ Nova Gorica 8. krog Idrija – Hidria Tolmin, odigrana
26. 10. 2019 ob 10.00 na mestnem stadionu v Idriji je delegat tekme v zapisnik o tekmi zapisal »Tekma organizirana po navodilih MNZ Nova Gorica
za tekmovanje U15. Organizacija tekme dobra, identifikacija igralcev izvršena, vse osebe korektno opravile svoje delo. Edina pripomba se nanaša
na slabo začrtanost igrišča, ki je bila na meji regularnega. Ostalih pripomb ni«.
Pravila tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019 v 2. člen (pogoji za nastopanje) določajo pogoje za nastopanje klubov v tekmovanjih MNZ
Nova Gorica so: izpolnjevanje zahtev licenciranja in prijava kluba v tekmovanje v Programu Regista. Klubi, ki niso licencirani in njihove mlajše
selekcije tekmujejo v tekmovanju MNZ Nova Gorica, morajo izpolnjevati sledeče pogoje: zadostno število registriranih igralcev skladno s Pravili
nogometne igre, ustrezno igrišče in garderobe, opremljena pisarna, trener z ustrezno licenco in predstavnik kluba, osebo za pisanje zapisnika.
V skladu z določili NZS in MNZ Nova Gorica lahko v tekmovanjih MNZ Nova Gorica nastopajo le tisti klubi, ki so si tekmovalno pravico pridobili s
športnimi rezultati in so se prijavili v tekmovanje. V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v pravilnikih NZS in MNZ Nova Gorica in sklepih organov
NZS oz. MNZ Nova Gorica, odloča glede lig IO MNZ na predlog mladinske komisije.
V 3. členu (igrišče) pa so navedeni normativi za igrišče. V Pravilih nogometne igre stran 29 in 30 so navedeni pogoji, kako mora biti igrišče
označeno točka 2 Označevanje igrišča. Med drugim navaja, da je igrišče označeno z neprekinjenimi črtami. Vse črte morajo biti enako široke in ne
širše od 12 cm. Prečni črti morajo biti enako široki kot vratnici in prečki.
ND Idrija ni lastnik mestnega stadiona. Na podlagi pogodbe ga uporablja za treniranje svojih članov. Vsa popravila in pomanjkljivosti na stadionu
in garderobah izvaja komunalno podjetje Idrija. Zato mora vodstvo kluba pravočasno zagotoviti, da se igrišče pravilno začrta. Igrišče mora biti
takšno, kot je bilo ob pregledu komisije za objekte, ki je izdalo Odločbo, da je igrišče z ostalo infrastrukturo ob registraciji bilo primerno za
tekmovanje MNZ Nova Gorica.
Disciplinski sodnik MNZ Nova Gorica je na podlagi ugotovitve delegata tekme 7. kroga odigrane nogometne tekme Starejši dečki MNZ Nova Gorica
U15 z 23. 10. 2019 med Idrijo in Gorico U14, da je na nogometnem igrišču poškodovano klop namenjenemu delegatu (priložena je bila fotografija.
Iz korespondence kluba je razvidno, da je ND Idrija 26. 3. 2019 obvestila g. Jureta Gantarja, ki je predsedniku kluba g. Kacinu 27. 3. 2019 odgovoril,
da si bo ogledal primer in sporočil, kaj se da urediti. Upa, da bodo odobrili na občini. Od tedaj pa ni bilo več dopisovanj in zadeve se niso uredile,
zato disciplinski sodnik v tem krogu zoper ND Idrijo ni ukrepal, ker je klub opravil svojo dolžnost, lokalna skupnost pa ne opravlja svoje funkcija
vzornega lastnika, ki bi nepravilnosti takoj odpravil. Ker je les na klopi strohnel je tudi nevarnost, da pride do poškodbe, v kolikor otroci, ki tam
trenirajo naredijo kakšno stvar, da lahko pride do poškodb in neprijetnih posledic. .
Kljub danim okoliščinam je disciplinski sodnik ND Idriji izrekel kazensko sankcijo opozorila, kot najmilejšo sankcijo opozorilne oblike, ki naj
zadostuje kot preventivna sankcija, da bodo pravočasno označili igrišče pred tekmo. Disciplinski sodnik namreč utemeljeno sklepa, da mora
vodstvo ND Idrija s svojimi zahtevami vztrajati, da je igrišče pripravljeno za tekmovanje skladno s predpisi in pravili nogometne igre.
Na drugi strani pa gre za odgovornost lokalne skupnosti, da zagotovi, da je objekt vzdrževan, in namenjen temu zaradi česa je bil zgrajen. Da se
lahko občanke in občani aktivno športno udejstvujejo v tem primeru v igranju nogometa. Vendar pa to ni več v pristojnosti disciplinskega sodnika,
ampak je v pristojnosti vodstva ND Idrija, lokalne skupnosti njihovih funkcionarjev, ki kažejo svoj odnos do svojih občank i občanov s takim
ravnanjem.
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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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