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
(05) 33-33-032

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

Številka: disczap_EPNL U17 in EPNL U19_2017/18_16
Datum: 23. 05. 2018

ZAPISNIK
-mail: nogometna.zveza.ng@siol.net

16-2017/18 obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v sredo, 23. maja 2018 in na kateri je, na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju DP), sprejel in izdal naslednje
SKLEPE:
EPNL U19 TS 17/18

ADRIA : ACADEMICA (20.krog z dne 13.5.2018)
Zaradi kršitve predpisov – ekipa ADRIA je na tekmi nastopila brez maserja, ki je prijavljen med
uradnimi osebami za to tekmovanje. Na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP, se ND
ADRIA
izreče OPOZORILO.

EPNL U17 TS 17/18 –21. krog z dne 19.5.2018 in 20.5.2018
TABOR SEŽANA : ACADEMICA
Zaradi kršitve predpisov – ekipa ACADEMICA je na tekmi nastopila brez uradnega predstavnika, ki
je prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje. Ob upoštevanju predkaznovanosti (discp. Zap.
Št. 15 z dne 17.5.18) se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP, se NK POSTOJNA
izreče zadnje opozorilo pred izrekom denarne kazni.
.
JADRAN DEKANI : TOLMIN
Trener ekipe JADRAN DEKANI Kozlovič Iztok je bil v 62. minuti odstranjen iz ograjenega dela
igrišča zaradi protestov in žalitev. Ob odhodu iz igrišča je z žalitvami nadaljeval, po tekmi pa se za
svoje dejanje ni opravičil. Ob upoštevanju predkaznovanosti (disc zap. Št. 2 z dne 11.10.2017) se na
podlagi določil 9/1(3.) in 24./1. člena DP NZS ter v povezavi s 13. Členom DP NK JADRAN
DEKANI
izreče denarna kazen v višini 80 € /z besedo: osemdeset evrov/.
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Igralec ekipe Jadran Dekani Kozlovič Enej (82155) je bil v 62. minuti izključen ker je prejel drugi
rumeni karton zaradi medsebojnega obračunavanja. Po izključitvi se je igralec nešportno vedel do
glavnega sodnika. Igralec se je po tekmi opravičil, kar se mu upošteva kot olajševalna okoliščina. 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, se igralcu za ta prekršek
izreče kazen prepovedi nastopanja na 4 (štirih) tekmah.
Obrazložitev:
Igralec je eno tekmo prepovedi prejel zaradi izključitve, preostale 3-tekme pa zaradi nešportnega
obnašanja ob izključitvi. Upoštevala se je olajševalna okoliščina, saj se je igralec po tekmi opravičil.

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 SI56 0475 0000 0280 866. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča
komisija za pritožbe . Pritožbo lahko vloži kaznovani ali njegov klub.
V. D. Disciplinski sodnik:

Alojz Žerak l.r.

