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ZAPISNIK
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5-2017/18 obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v četrtek, 02. novembra 2017 in na kateri je,
na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju DP), sprejel in izdal naslednje
SKLEPE:
EPNL KADETI 17/18 – 8. krog z dne 29. 10. 2017
ILIRSKA BISTRICA : JADRAN DEKANI
Igralec ekipe Iliriska Bistrica Mizić Emrah (203940) je bil v 54. minuti izključen, ker je prejel drugi
rumeni karton zaradi ugovarjanja. Po izključitvi je igralec nešportno zapustil igrišče. Na podlagi
določil 9/2(3.), 19/1 in 20. Člena DP NZS ter v povezavi s točki I.E.4 Splošnih navodil NZS –
disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 4 (štirih) tekmah.
Igralec si je eno tekmo prepovedi prislužil zaradi izključitve, dodatne tri tekme pa zaradi nešportnega
vedenja ob zapuščanju igrišča.
Zaradi kršitve običajnega športnega obnašanja – ekipa ILIRSKA BISTRICA je tekmo začela z manj
kot enajstimi igralci, se na podlagi določil 9/1(3). in 18. člena DP, ekipi ILIRSKA BISTRICA
izreče denarna kazen v višini 50 € /z besedo: petdeset evrov/, ki se na podlagi določil 16. člena DP
pogojno odloži in se ne bo izvršila, če kaznovani klub do konca tekmovalnega leta 2017/2018 v
Primorski kadetski ligi ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. Pri izreku
kazni je bilo upoštevano, da je ekipa Ilirska Bistrica v tekmovalni sezoni 2017/18 že nastopila z manj
kot enajstimi igralci (na tekmi 6.kroga, dne 15. 10. 2017 proti ekipi Tabor Sežane)

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.

