Nova Gorica , 22.10.2018

Zapisnik
4/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 22. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Starejši dečki U15 18/19, 7. krog
Brda - Gostilna Kogoj Bilje, 20.10.2018
Starejši dečki U15 18/19 MNZ Nova Gorica 7. krog Brda - Gostilna Kogoj Bilje, 20. 10. 2018. Zaradi kršitve predpisov – ekipa Brda, slaba organizacija
nogometne tekme, ter zaradi tega, kasnejši pričetek tekme in nešportno navijanje posameznika (starša igralca Brd), ki je žalil igralca nasprotne
ekipe in sodnika, zato se na podlagi določil 3., 6., 9/1(2)., 18. in 25/1(5) 25/1(6). člena DP, NK Brda Dobrovo izreče enotna kazen UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata tekme Starejši dečki U15 18/19 MNZ Nova Gorica 7. krog Brda - Gostilna Kogoj Bilje, ki je bila odigrana v Vipolžah na
pomožnem igrišču 20. 10. 2018. je razvidno da se je:
- zaradi dotrajane mreže na obeh vratih in odprave napake se je tekma pričela z 15 minutno zamudo se izreče kazen opozorilo
- nešportno in neetično vedenje starša igralca Brd proti enemu od igralcev ekipe Gostilna Kogoj Bilje in sodniku, se izreče kazen ukor
Iz poročila delegata tekme je razvidno, da je sodnik tekme pri ogledu igrišča pred tekmo ugotovil, da so mreže na vratih na več mestih raztrgana
do te mere, da ne dopušča igranja, saj bi bilo nemogoče ugotoviti morebitne zadetke. Na prizorišču ni bilo nikogar, ki bi mrežo lahko popravil, zato
se je odprave napake lotil domači trener šele potem, ko je opravil ogrevanju igralcev svoje ekipe. Zaradi tega se je tekma pričela 15 minut kasneje,
kot je bila delegirana.
Vodstvo NK Brda Dobrovo mora skladno s pravili tekmovanja pred vsako nogometno tekmo ugotoviti, ali so igrišče in naprave na igrišču ustrezno
pripravljene za tekmovanje. Pravila tekmovanja MNZ starejši dečki u15 v TS 2018/19 v 2. členu (pogoji za nastopanje) klubov v tekmovanjih MNZ je
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.
Iz poročila je tudi razvidno, da je v drugem polčasu navijanje na tekmi zaznamoval nešporten, žaljiv izbruh starša igralca ekipe Brd, ki je s tribune
žalil določenega igralca nasprotne ekipe z žaljivkami, za katere si delegat ni mogel predstavljati, da bi jih kdorkoli izrekel nepoznanemu 14-letniku,
sploh pa ne starš njegovega vrstnika. Navedeno osebo je delegat in trener gostov pozval naj se umiri in ga opozorili na njegovo besedišče in
obnašanje pred mladostniki, kar s prva ni zaleglo, v nadaljevanju pa se je oseba kasneje umirila. Disciplinski sodnik je opravil 22. 10. 2018 razgovor
z delegatom tekme, ki je potrdil navedbe ter povedal, da je starš žalil tudi sodnika tekme, zaradi domnevnega prekrška na svojim otrokom s strani
igralca gostov.
Že v Navodilo sodnikom glede dejanj izražanja nestrpnosti, sovraštva in žalitve dostojanstva posameznika ali skupine na nogometnih tekmah,
določajo ravnanje sodnikov v primerih spodbujanja ali razpihovanja rasnega, narodnostnega, etničnega, spolnega, jezikovnega, verskega,
političnega ali drugega sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva posameznika ali skupine na nogometnih tekmah. Vendar sodnik
tekme na žalitve ni reagiral, ampak le delegat tekme in trener gostov.
Iz poročila je razvidno, da se je na tekmi zbralo 30 ljudi predvsem staršev, ki so pripeljali otroke na tekmo. Do nešportnega izbruha gledalca je
prišlo, ko je igralec na igrišču odrinil v borbi za žogo njegovega otroka in je pričel žaliti sodnika in dotičnega gostujočega igralca. Organizator
nogometne tekme je dolžan poskrbeti, da se na javni prireditve gledalci obnašajo in vzpodbujajo svoje vrstnike športno kulturo tako, da se ne
izraža izražanja nestrpnosti, sovraštvo in žalitve dostojanstva posameznika ali skupine na nogometnih tekmah. V navodilu Varnost na stadionu v
svojem 9. členu navaja da so vodstva klubov dolžna sodelovati s »klubi navijačev« in jih opozarjati na športno navijanje v tem primeru tudi s straši,
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ki se ne znajo kulturno obnašati na tekmi jih je potrebno opozoriti. Razvidno je, da se nihče od domačih predstavnikov ni zmenil za umiritev strasti
(domači trener, predstavnik kluba in drugi prisotni). Organizator tekme je dolžan na vsaki javni prireditvi - nogometni tekmi upoštevati predpise
kot so:
- red na športnih in drugih javnih prireditvah
- varnost na stadionih
- navodilo sodnikom glede dejanj izražanja nestrpnosti, sovraštva in žalitve dostojanstva posameznika ali skupine na nogometnih tekmah
- navodila za tekmovanje v 3. SNL za tekmovalno leto 2018/2019
- Hišni red na športnih in drugih prireditvah
Poleg tega mora organizator tekme upoštevati tudi predpise, kot so:
- Zakona o športu
- Zakona o javnih zbiranjih
- Uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah
- Pravilnika za izvajanje zakona o javnih zbiranjih
- Zakona o omejevanju porabe alkohola
Potrebno je izpostaviti, da so na igrišču mladostniki stari štirinajst let in več, ki so zaupani s strani staršev nogometnim trenerjem in vodstvu kluba,
da ga v življenju poleg igranja nogometa naučijo tudi spoštovanja nasprotnika. Potrebno se je na vseh področju življenja zoperstaviti zoper vsako
nasilno vedenje, še posebej na športnih prireditvah obravnavati nasilje z ničelno toleranco in se morajo vsi udeleženci javne prireditve obnašati v
športnem duhu. Vzdržati se je potrebno nasilnih ravnanj. Zavedati se je potrebno, da takšne kršitve negativno vplivajo na razvoj nogometa in
njegov ugled, saj so tekmo igrali otroci stari štirinajst in več leti in niso videli fair playa s strani svojih staršev oziroma spremljevalcev, ki so jih
pripeljali na nogometno tekmo, kar ni lepa popotnica za mladega športnika in klubu nalaga obveznost, da s pedagoškimi prijemi in upoštevajoč
deset zlatih pravil za nogomet zajema vsa športna, moralna in etična načela, za katerimi stoji svetovna nogometna organizacija (FIFA) in za katera
se je potrebno borili tudi v prihodnosti, ne glede na vse interese, ki bi se utegnili pojaviti v naši igri. Ta pravila so pomembna tudi zato, ker
pomagajo pri graditvi boljših odnosov in moštvenega duha v ekipi in po celem svetu.
Glede na okoliščine, da je klub že bil obravnavan v tem tekmovanju (glej DP štev. 3 z dne 17. 10. 2018 in istega dne objavljen na intranetnih
straneh MNZ NG) se NK Brda Dobrovo v tem primeru, ko gre za splošno povratništvo, ki je podano v primeru, da storilec ponovi ali ponavlja
kršitve, ki so različne, se klubu izreče enotna kazen UKOR.

Idrija - Vipava-Primorje, 20.10.2018
Starejši dečki U15 18/19 MNZ Nova Gorica 7. krog Idrija : Vipava-Primorje, 20. 10. 2018. Zaradi kršitve predpisov – ekipa Vipava-Primorje je na
tekmi nastopila brez trenerja, ki je prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje, zato se na podlagi določil 9/1(2)., 18. in 25/1(7). člena DP,
NK Vipava izreče UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika o tekmi in poročila delegata tekme je razvidno da je ekipa Vipava-Primorje na prvenstveni tekmi MNZ Nova Gorica – starejši dečki U 15
v 7. krogu med Idrijo : Vipavo-Primorje, ki je bila odigrana 20. 10. 2018 v Idriji, bila brez trenerja kluba. Predstavnik luba gospod Emir Mehanivić je
pred tekmo delegatu tekme predal pisno izjavo, da je trener zbolel. Na rezervni klopi Vipave-Primorja pa je bil prisoten tudi gospod Štefan Jež.
Klub je s tem kršil Pravila tekmovanja MNZ Starejši dečki U 15 v TS 2018-19, ki v 12 členu (trener) določajo, da mora ekipo voditi trener z licenco C.
V 11. členu istih pravil (uradne osebe) navaja, da je klub dolžan v uradni zapisnik poleg igralcev in strokovnega vodstva obvezno vpisati tudi
predstavnika kluba in glavnega trenerja. Na tekmah MNZ Nova Gorica 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.
NK Vipava že drugič v tem tekmovanju (prvič v tretjem krogu, glej DZ št. 2. z dne 26. 9. 2018 in objavljen 27. 9. 2018 na intranetni strani MNZ Nova
Gorica) ni imela za vodenje ekipe trenerja. Klub mora organizacijsko in kadrovsko poskrbeti, da v času (različnih tudi nenadnih) odsotnosti trenerja
nadomesti njegov pomočnik oziroma oseba, ki ima ustrezno licenco in je vpisan v uradno evidenco prijavljenih trenerjev sistem Regista pred
pričetkom tekmovanja. V obravnavanem primeru gre za splošno povratništvo, ki je podano v primeru, ko storilec ponovi ali ponavlja kršitve, ki so
različne, zato se klubu izreče kazen sankcije UKOR.
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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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