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

DISCIPLINSKI SODNIK TEKMOVANJ EPNL U17 IN EPNL U19
tel.:
fax:

(05) 33-33-031, 040 281 292
(05) 33-33-032

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

Številka: disczap_EPNL U17 in EPNL U19 _2016/17_05
Datum: 13.10.2016
ZAPISNIK
5-2016/17 obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v četrtek, 13. oktobra 2016 na kateri je na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju DP) sprejel
izdal naslednje
-mail: in
nogometna.zveza.ng@siol.net
SKLEPE:
EPNL U19 MLADINCI 16/17 – 5. krog – 08.10.2016
ADRIA : TABOR SEŽANA
Propozicije tekmovanja kadetskih ekip v EPNL U17 in mladinskih ekip v EPNL U19 za tekmovalno
sezono 2016/2017 v 6. členu / 3. odstavek določajo, da mora klub domačin poskrbeti za prvo
medicinsko pomoč na tekmi. Neprisotnost osebe z ustreznim medicinskim znanjem na klopi
domačina predstavlja kršitev 25. člena DP NZS.
Na podlagi 9/1(1) člena DP NZS se ekipi ADRIA
izreče OPOZORILO.
POSTOJNA : PRIMORJE
Propozicije tekmovanja kadetskih ekip v EPNL U17 in mladinskih ekip v EPNL U19 za tekmovalno
sezono 2016/2017 v 6. členu / 3. odstavek določajo, da mora klub domačin poskrbeti za prvo
medicinsko pomoč na tekmi. Neprisotnost osebe z ustreznim medicinskim znanjem na klopi
domačina predstavlja kršitev 25. člena DP NZS.
Na podlagi 9/1(1) člena DP NZS se ekipi POSTOJNA
izreče OPOZORILO.
EPNL U17 KADETI 16/17 – 5. krog – 09.10.2016
Ni bilo primera za disciplinsko obravnavo.

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.

