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ZAPISNIK
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5-2016/17 obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v sredo, 12. oktobra 2016 na kateri je na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju DP) sprejel in izdal naslednje
SKLEPE:
EPNL ČLANI 16/17 – 5. krog
KOŠANA : OKROGLICA RENČE
Igralec ekipe Okroglica Renče Marko BIZJAK (76469) je bil v 93. minuti izključen zaradi prekrška
nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti situaciji za doseganje zadetka. Zato se na podlagi določil
9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS ter v povezavi s točko 1.G.1 splošnih navodil NZS – disciplinska
politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 (eni) tekmi.
RAKEK : PLAMA PODGRAD
Iz poročila delegata / kontrolorja tekme izhaja, da je domači igralec Aleksandar SAVIČIĆ (41822)
prejel opomin za prekršek, ki ga ni napravil, a ga je sodnik napačno dosodil. Posledično je bil igralec
po prejetju drugega kartona izključen.
Zaradi sodnikove odločitve se igralec Aleksandar SAVIČIĆ, ne kaznuje.
Disciplinski sodnik je pri izreku upošteval, da je glavni sodnik sprejel napačno odločitev, ki je imela
za posledico dosojen kazenski udarec za nasprotnika in izključitev domačega vratarja. Vse skupaj se
je dogajalo le nekaj minut pred koncem tekme pri neodločenem rezultatu. S tem je bila domača ekipa
že dovolj kaznovana, kaznovati še izključenega igralca pa ne bi bilo primerno.

PRAVNI POUK:
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 0475 0000 0280 866. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za
pritožbe . Pritožbo lahko vloži kaznovani ali njegov klub.
Disciplinski sodnik:

Tomaž Sulič l.r.

