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.mnzgorica.si
e-mail: info@mnzgorica.si

Številka: disczap_EPNL ČLANI _2017/18_01
Datum: 05. 09. 2017
ZAPISNIK
1-2017/18 obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v torek, 05. septembra 2017 na kateri je, na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju DP), sprejel in izdal naslednje
SKLEPE:
EPNL ČLANI 17/18 – 1. krog z dne 02.09.2017 in 03.09.2017
RENČE : KORTE AVTOPLUS
Igralec ekipe Korte Avtoplus Tokalić Ilija (57030) je bil v 70. minuti izključen zaradi spotikanja,
zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I.E.3 Splošnih
navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 (eni) tekmi.
NŠ ANKARAN : KOPER B
Igralec ekipe NŠ Ankaran Lekić Niki (44643) je bil v 77. minuti izključen zaradi vlečenja, zato se
na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I.E.3 Splošnih navodil
NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 (eni) tekmi.
KOMEN : PLAMA PODGRAD
Igralec ekipe Plama Podgrad Vrh Tine (61688) je bil v 51. minuti izključen zaradi brezobzirne igre,
zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I.E.3 Splošnih
navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 (eni) tekmi.
Maser ekipe Plama Podgrad Kirn Zdravko po končani tekmi grozil prvemu pomočniku Zaradi
groženj, protestiranja, nešportnega vedenja in komentiranja sodniških odločitev, se na podlagi določil
9/1(3). in 24(1), ter v povezavi s 13. členom DP, maserju za ta prekršek izreče denarna kazen v višini
80 € /z besedo: osemdeset evrov/.
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.

