Nova Gorica , 07.06.2019

Zapisnik
11/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v petek, 07. junij 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Starejši dečki U15 18/19, 15. krog
Adria Gorica - Vipava-Primorje, 01.06.2019
Zoper ND Adria se uvede disciplinski postopek zaradi odpovedi igranja štiri krat preložene tekme Starejši dečki U15 18/19 MNZ Nova Gorica 15.
krog med Adria Gorica – Vipava Primorje, ki bi se morala odigrana 1. 6. 2019. Na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(1)., 25/1(7). in 29/1(3) ter v povezavi z
13/1 člena DP NZS se ND Adria izreče denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/,
poleg denarne kazni se skladno z določili 9/3(7)., 25/1(1) in v zvezi 12a/4. členom DP NZS, Adrii izreče kazen: določitev rezultata tekme Adria Gorica
– Vipava Primorje po uradni dolžnosti 0 : 3 za ekipo Vipava Primorje.
OBRAZLOŽITEV:
Prvič je bil določen nov datum nogometne tekme15. kroga U15 18/19 MNZ Nova Gorica med ekipama Adria Gorica – Vipava Primorje na prošnjo
predstavnika kluba Adrie Gorica g Tomšiča zaradi tradicionalnega turnirja mlajših selekcij v Mirnu. V sodelovanju z ekipo Vipava primorje in
vodjem tekmovanja je bil določen nov datum 17. 4. 2019. Vendar je bil kasneje 11. 4. 2019 s strani NZS poslano vabilo vsem klubom v Sloveniji, da
se v centru NZS v Domžalah zberejo 17. 4. 2017 nogometaši U14 letnik 2005 za ZAHOD države. Predstavnik ekipa Adria Gorica g. Tomšič je v drugo
zaprosil šele 15. 4. 2019 (peti dan ob prejetju vabila s strani NZS, oziroma MNZ Nova Gorica, ki je vabilo takoj posredovala pristojnim klubom) o
določitvi novega tretjega datuma za odigravanje tekme 15. kroga, ker sta bila vpoklicana dva njihova nogometaša na imenovani zbor v Domžalah.
V sodelovanju dogovora s predstavnikom kluba z NK Vipavo in vodjem tekmovanja je bil dogovorjen nov datum tekme 8. 5. 2019. Na ta dan je bil
sklican zbor U 14 v Brdu pri Kranju na sedežu NZS. Iz ekipe Adria Gorica je bil vpoklican en igralec. Kljub temu, da niso bili upravičeni do
prestavitve tekme, jim je vodja tekmovanja odobril prestavitev tekme zaradi odsotnosti enega igralca. Tekmovalni pravilnik v 15. členu omogoča
preložitev tekme, če sta v reprezentanco povabljena najmanj dva igralca ekipe, ki sta v zadnjih petih prvenstvenih tekmah igrala najmanj tri tekme.
Zato je disciplinski sodnik ob upoštevanju prošnje predstavnika kluba skladno s tekmovalnim pravilnikom disciplinski postopek ustavil glej (DZ
številka 9/2019) objavljen na intranetnih straneh MNZ Nova Gorica 19. 4. 2019.
Zadnji določen termin za odigravanje tekme je bil 1. 6. 2019, vendar ga je predstavni ND Adria g Tomšič odpovedal zaradi udeležbe igralcev Gorice,
(za Adrio nastopajo igralci Gorice, združena ekipa) na turnirju 2. 6. 2019 v Casarsa dell Delitia v Italiji ob 11 uri., ki je po njihovi oceni večja
obveznost kluba kot igranje rednega prvenstvenega kroga, za katerega so sami prestavljali in določali datum igranja v sodelovanju s
predstavnikom NK Vipava in vodjem tekmovanja MNZ Nova Gorica, kot je opisano v obrazložitvi. ND Adria bi lahko zagotovila zaradi odsotnosti
določenega števila igralcev tudi igralce iz drugih selekcij, ki lahko nastopajo na tem nivoju tekmovanja U 15, vendar tega niso naredili.
Spomniti je potrebno, da se je ND Adria ob pridobitvi licence za nastop članskega moštva v 3. SNL ZAHOD obvezala, da bo spoštovala sprejete
dolžnosti do dolžnosti, ki jih zahtevajo predpisi in tekmovanja v organizaciji NZS in MNZ Nova Gorica. Zaradi teže kršitve se lahko v disciplinskem
postopku sankcionira tudi člansko moštvo. Disciplinski sodnik se je v disciplinskem postopku odločil, da gre za težjo kršitev disciplinskega
pravilnika NZS, ker gre za neupravičen izostanek s tekme ter nespoštovanje obveznosti do NZS in MNZ Nova Gorica. Tekma je bil na željo ND Adrie
trikrat prestavljena. V klubu so se odločili, da bodo raje odigrali turnir (dopis predstavnika kluba g. Tomšiča na e-naslov MNZ Nova Gorica 30. 5.
2019 ob 22.49 uri), ker tudi klub NK Vipava ni mogel več slediti zahtevam ND Adrie, da se tekma odigra do 7. 6. 2019, kot je to zahteval vodja
tekmovanja MNZ Nova Gorica. Disciplinski sodnik v nadaljevanju ugotavlja, da je ta selekcija tudi odstopila od tekmovanja pokala MNZ glej (DZ
št.1/2018) objavljen na intranetnih straneh MNZ Nova Gorica 13. 9. 2019. Zato je zaradi navedenih okoliščin ND Adria izrekel denarno kazen, kot je
določena v sklepu.
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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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