Nova Gorica , 14.02.2020

Zapisnik
2/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v petek, 14. februar 2020, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG mladinski pokal, 1, krog
Primorje - Gorica, 01.02.2020
Pokal mladinci 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog Primorje - Gorica, odigrana 1. 2. 2020 ob 11.00 v ŠC Police Ajdovščina v Ajdovščini na igrišču z
umetno travo, se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Primorje zaradi slabe organizacije nogometne tekme (težave s pisanjem zapisnika
tekme, na tekmi ni bilo redarja, brez osebe za nakazovanje menjav) se na podlagi določil 4/1(e), 4/1(h)., 7., in 8/4(b) in 32/1 prva alinea. člena DP,
ND Primorju izreče enotna kazen UKOR
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani pokalni nogometni tekmi 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog Primorje - Gorica, odigrana 1. 2. 2020 ob 11.00 v ŠC
Police Ajdovščina v Ajdovščini na igrišču z umetno travo je razvidno, da je ND Primorje, kršilo predpise ob izvedbi nogometne tekme s tem da na
tekmi ni zagotovila:
- zaradi slabe kartuše v tiskalniku so bile natisnjene sla kopije zapisnika o tekmi
- redarja,
- osebe za nakazovanje menjav in
- pobiralcev žog
Skladno z navodili je klub dolžan zagotoviti osebo za pisanje zapisnika in ustrezne prostor ter ustrezno opremo za nemoteno delo. Delegat je imel
težave zaradi slabega tiskanja s izpisanimi zapisniki.
Iz zapisnika tekme je razvidno, da si je tekmo ogledalo šestdeset gledalcev (60). V navodilih varnost na stadionih določajo v 11. členu dolžnost
organizatorja tekme pred tekmo, v času tekme in po tekmi poskrbeti za varnost sodnikov, delegata in gostujoče ekipe, kakor tudi za njihove
avtomobile in avtobus, vse do odhoda iz mesta odigravanja tekme. V 12. členu je določena, da v prostorih, kjer se nahajajo uradne osebe in igralci
obeh ekip – pred tekmo, v času tekme in po tekmi, tretje osebe nimajo vstopa. Za varnost le teh pa skrbi določen redar s strani kluba. Iz zapisnika
o tekmi je razvidno, da tega klub ni zagotovil.
V dokumentu Red na športnih in drugih javnih prireditvah je v 14. členu določeno da mora za vzdrževanje reda in miru organizator prireditve
zagotovi zadostno število usposobljenih redarjev, ki mora biti sorazmerno z predvidenim številom obiskovalcev, strukture obiskovalcev, različnost
tekme, predvidenega števila in problematičnosti domačih in gostujočih navijačev, ter drugih predvidenih dogodkov in pojavov, ki bi lahko vplivali
na potek prireditve. Število redarjev na športnih prireditvah mora biti v razmerju najmanj 2 redarja na 100 gledalcev, na ostalih javnih prireditvah
pa vsaj 1 redar na 100 gledalcev. Klub organizator tega ni zagotovil.
Iz Sklepa za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah je v točki 8. ORGANIZACIJA ŠPORTNIH PRIREDITEV določeno , da morajo biti vse
nogometne tekme mlajših kategorij organizirane ob doslednem upoštevanju pravilnikov NZS, UEFA in FIFA, posebno pa varnostnih ukrepov,
zdravstvenega varstva, veljavnih predpisov in zakonodaje. Nogometni klubi in lastniki oz. upravljalci objektov morajo upoštevati predvsem določila
Zakona o športu, Zakona o javnih zbiranjih, Zakona o omejevanju uporabe alkohola in Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih
prireditvah.
V točki 16. istega dokumenta mora klub organizator tekme zagotoviti na tekmi 1. SML in 1. SKL najmanj 4 (štiri) pobiralce žog na igriščih, kjer je
ograja oddaljena več kot 5 m, ki morajo odgovorno opravljati svoje naloge za nemoten potek tekme na podlagi predpisanega protokola (angl.
UEFA Multiple Ball System). V tem primeru disciplinski sodnik ocenjuje, da je klub zagotovil tri žoge in narava igrišča in oddaljenost od ograje ne
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zahteva prisotnosti pobiralcev žoge.
Pravila tekmovanja za pokal MNZ (člani in mladinci) v TS 2019/20 v 15. členu (prehodne določbe) določa, da v vseh ostalih primerih, ki niso
navedeni v tem predpisu, se uporabljajo drugi pravilniki in predpisi MNZ Nova Gorica, NZS, UEFA in FIFA, zato jih mora klub spoštovati in izvajati,
kot je to predpisano, da se zagotovi osnovna varnost vseh udeležencev tekme.
Disciplinski sodnik na podlagi navedenega poročila delegata tekme ugotavlja, da je ND Primorje storilo tri prekrške (slaba kartuša in posledično
slaba kopija zapisnika o tekmi, ni prisoten redar in ni prisotna oseba za nakazovanje menjav), zato je v postopku odločil, da nogometnemu društvu
za nastale kršitve izreče enotno kazen UKOR.

Pokal mladinci 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog Primorje - Gorica, odigrana 1. 2. 2020 ob 11.00 v ŠC Police Ajdovščina v Ajdovščini na igrišču z
umetno travo, se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Gorica, ki je na tekmi nastopil brez prisotnosti uradnega predstavnika kluba, na
podlagi določil 3/1., 4/1(h), 7., 8/4(a), 17., in 32/1 prva alinea. člena DP, ND Gorica izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani pokalni nogometni tekmi 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog Primorje - Gorica, odigrana 1. 2. 2020 ob 11.00 v ŠC
Police Ajdovščina v Ajdovščini na igrišču z umetno travo je razvidno, da je ND Gorica, kršilo predpise MNZ s tem, da na tekmi ni bil prisoten uradni
predstavnik nogometnega društva g. Fabijan Peter, ki so ga napisali v zapisnik tekme. Zapisnik o tekmi je podpisala druga oseba.
pravila tekmovanja za pokal MNZ (člani in mladinci) V TS 2019/20 v 11. členu (uradne osebe) določa, da lahko v uradni zapisnik klub vpiše največ 7
(sedem) rezervnih igralcev in največ 5 (pet) članov strokovnega vodstva, ki lahko v času tekme sedijo tudi na klopi za rezervne igralce in strokovno
vodstvo, in sicer: - 7 (sedem) rezervnih igralcev, - predstavnik kluba (obvezen) - glavni trener (obvezen) - pomočnik trenerja, - zdravnik fizioterapevt/maser (obvezen). Na poklanih tekmah je klub dolžan v zapisnik prijaviti predstavnika kluba, glavnega trenerja z veljavno licenco in
fizioterapevta/maserja, 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. Klub domačin mora za varnost in zdravje igralcev na tekmi zagotoviti fizioterapevta/maserja, ki je dolžna ob
poškodbah pomagati tudi nasprotnikovim igralcem ter dežurno klubsko vozilo za prevoz poškodovanih oseb. Na tekmi morajo biti prisotna nosila
in dve osebi za prenos igralcev.
S tem, ko je delegat tekme ugotovil, da zapisana uradna oseba ni prisotna na tekmi je o tem poročal v svojem poročilu. Disciplinski sodnik na
podlagi ugotovljenega dejstva ugotavlja, da je ND Gorica s tem kršila zgoraj navedeni predpis in ji na podlagi teka izreče sankcijo OPOZORILO, zato
ker gre za prvo tovrstno kršitev kluba v tem tekmovanju.

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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