Nova Gorica , 20.03.2019

Zapisnik
6/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 20. marec 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Starejši dečki U15 18/19, 12. krog
Idrija - Brda, 16.03.2019
Starejši dečki U15 18/19 MNZ Nova Gorica 12. krog Idrija : Brda, 16. 3. 2019 je bil v 69 minuti zaradi drugega rumenega kartona izključen igralec
ND Idrija Mujo Kavazović (reg. št. izkaznice 105798) - brezobzirne igre. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1., 20. in 29/1. člena DP NZS, ter v povezavi s
točko I. G. 2 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1
(eni) naslednji zaporedni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Igralec ND Idrija Mujo Kavazović je bil v 69 minuti izključen zato, ker je prejel drugi javni opomin zaradi prekrška storjenega nad nasprotnim
vratarjem, ko se je boril za žogo na brezobzirni način. Isti igralec je bi pred tem že javno opominjan zaradi podobnega prekrška na brezobziren
način v 51 minuti tekme, ko ga je storil nad nasprotnim igralcem na sredini igrišča. Izključeni igralec Mujo Kavazović se je vratarju za storjen
prekršek športno opravičil in mirno zapustil ograjeni del igrišča. Skladno z navodili in disciplinskim pravilnikom se mu izreče kazen prepovedi
nastopanja na 1 (eni) naslednji zaporedni tekmi.

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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