MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA
Gradnikove brigade 47, p.p. 251, 5000 Nova Gorica

DISCIPLINSKI SODNIK EPNL ČLANI
tel.:
fax:

(05) 33-33-031
(05) 33-33-032

internet: www.mnznovagorica.si
e-mail: info@mnznovagorica.si
-mail: nogometna.zveza.ng@siol.net

Številka: disczap_EPNL ČLANI _2016/17_06
Datum: 19.10.2016

ZAPISNIK
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6-2016/17 obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v sredo, 19. oktobra 2016 na kateri je na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju DP) sprejel in izdal naslednje
SKLEPE:
EPNL ČLANI 16/17 – 6. krog
JADRAN HRPELJE KOZINA : KOŠANA
Trener ekipe Košana Joško BERGINC je bil v 92. minuti odstranjen iz ograjenega dela igrišča,
zaradi kričanja na pomočnika sodnika. Trener je športno zapustil igrišče, po tekmi se je sodnikom
opravičil. Na podlagi določil 9/1(3). in 24/1. člena DP NZS, se trenerju ekipe izreče
denarna kazen v višini 70,00 € (z besedo: sedemdeset €).
Disciplinski sodnik je pri izreku upošteval predkaznovanost trenerja za podobno dejanje v 1. krogu
(disczap_EPNL ČLANI _2016/17_01 z dne 14.09.2016).
Igralec ekipe Košana Andrej KREBELJ (15591) je bil v 17. minuti izključen zaradi preprečitve
zadetka, ko je z roko igral izven kazenskega prostora. 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.
KORTE AVTOPLUS : PLAMA PODGRAD
Trener ekipe Korte Avtoplus IVAN PATARIČ je bil v 52. minuti odstranjen iz ograjenega dela
igrišča zaradi protestiranja na sodnikovo odločitev potem ko je bil v prvem polčasu že opozorjen. Ko
je sodnik zahteval, da se trener odstrani je le ta začel s hudimi žalitvami in sprva ni hotel zapustiti
ograjenega dela igrišča. Po opozorilu, da bo sodnik tekmo prekinil, če trener ne zapusti igrišča, je le
ta vstal in nadaljeval z grobim žaljenjem in grožnjami s katerimi je nadaljeval tudi zunaj ograjenega
dela igrišča. Na podlagi določil 9/1(3). in 24/1. člena DP NZS, se trenerju ekipe izreče
denarna kazen v višini 100,00 € (z besedo: sto €).

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.

