Nova Gorica , 13.09.2018

Zapisnik
1/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 13. september 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Mladinski pokal 18/19, 1. krog
Bilje - Adria, None
Pokal MNZ Nova Gorica - MLADINCI 1 . krog Bilje : Adria, 12.9.2018 ni bila odigrana zaradi odpovedi tekme predsednika ND Adrie, ker niso mogli
zagotoviti ustreznega števila igralcev. S tem so odstopili od pokalnega tekmovanja za mladince v MNZ Nova Gorica. Na podlagi določil 9/1(3).,
13/1., 18., 25/1(1)., 25/1(2) in 25/1(7). člena DP NZS ter sklepu IO MNZ, ND ADRIA izreče denarno kazen v višini 20 € /evrov/.
Poleg denarne kazni se skladno z določili 9/3(7). in 25/1(1) in v zvezi 12a/4. členom DP NZS, Adrii izreče kazen: določitev rezultata tekme Bilje :
Adria po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo Bilje
OBRAZLOŽITEV:
Predsednik ND ADRIA je 11. 9. 2018 ob 15. 05 (dan pred odigravanjem tekme) po elektronski pošti tekmovalnemu organu MNZ Nova Gorica
odpovedal delegirano tekmo 1. kroga pokala MNZ Nova Gorica , ki bi morala biti odigrana v sredo 12. 9.2018 v Biljah ob 15.00. Na treningu
mladinske ekipe v ponedeljek 10. 9. 2018 so ugotovili, da 8 (osem) njihovih igralcev ne more priti na tekmo. Takoj so kontaktirali kontaktno osebo
v ND Bilje in se hoteli dogovoriti o naslednjem prostem terminu tekme, vendar so jih iz Bilj obvestili, da tekme ne morejo preložiti zaradi zelo
zasedenega program. Zato so se odločili, da na tekmo ne bodo odšli in so odstopili od pokalnega tekmovanja. Klub ni navedel opravičenih
razlogov zakaj igralci ne morejo igrati tekme. Edina olajševalna okoliščina je, da niso nastali stroški organizacije tekme in uradnih oseb. S tem niso
izpolnili obveznosti do MNZ Nova Gorica o nastopanju v pokalnem tekmovanju. Nadomestilo za neupravičeno preložitev tekme za posamezno
tekmovanje znaša 20 €. Vsaka naslednja preložitev se proporcionalno poveča in znaša kot sledi: 2. preložitev 40 €, 3. preložitev 80 €, 4. preložitev
160 €. (Sklep IO MNZ ki je bil sprejet in bil napisan v Zapisniku št. 11/2014-18/zap z 18. 4. 2017). Zato je bila v sklepu navedena zgoraj navedena
denarna sankcija. Prav tako so bili vsi klubi MNZ Nova Gorica 29. 9. 2017 (na intranetu MNZ objavljeno 8. 9. 2017) obveščeni o pravilnem postopku
delegiranja tekem in prestavitev tekme, ki mora biti posredovana najmanj 10 dni pred igralnim dnevom (do četrtka do 10 ure). Vse vloge po tem
roku bodo zavrnjene, razen upravičenih razlogov, ki so skladni s predpisi NZS in MNZ in ob pogoju da prestavitev tekme ne predstavlja tveganja za
regularnost tekmovanja (velja za tekmovanja od U13 dalje). Obvestilo se sklicuje na sklep IO MNZ o nadomestilu za neupravičeno preložite tekme.
Skladno z določili DP NZS se tekma po uradni dolžnosti registrira 3 : 0 za ekipo Bilje, kot je določeno v sklepu.

Idrija - Vipava, 12.09.2018
Pokal MNZ Nova Gorica - MLADINCI 1 . krog Idrija : Vipava, 12.9.2018 v Idriji je bil v 61 minuti zaradi brezobzirne igre izključen igralec Vipave Brian
Božič (reg. št. izkaznice 105775). Za ta prekršek je prejel drugi rumeni karton in bil izključen. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. 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 pokalni tekmi MNZ Nova Gorica.
OBRAZLOŽITEV:
Igralec Vipave Brian Božič je v 61 minuti tekme storil prekršek nad nasprotnikom na brezobziren način tako, da mu za ta prekršek sodnik tekme
pokazal drugi rumeni karton in ga izključil. Božič je pred tem v 55 minuti dobil prvi rumeni karton tudi zaradi brezobzirne igre. Igralec je športno
sprejel odločitev po izključitvi, zapustil igrišče mirno in športno.
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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 GORIC 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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