Nova Gorica , 13.09.2018

Zapisnik
4/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 13. september 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 4. krog
Adria - TKK Tolmin, 08.09.2018
3.SNL ZAHOD 18/19 , 4. krog Adria – TKK Tolmin, 8.9.2018 je iz zapisnika delegata tekme razvidno, da domači klub ni zagotovil na tekmi osebe za
nakazovanje menjav. Na podlagi določil 9/1(3)., 13/1., 18., 25/1(5) in 25/1(7). člena DP, ND ADRIA izreče denarno kazen v višini 200 € /evrov/
OBRAZLOŽITEV:
Iz Poročila pod točko 2. 4 o odigrani nogometni tekmi 4. kroga 3. SNL ZAHOD med Adrio : TKK Tolmin odigrana 8.9. 2018 s pričetkom ob 16.30 uri
v Mirnu, domači klub ni zagotovil osebe za nakazovanje menjav. Klub ni podal razlogov zakaj navedene osebe na tekmi ni bilo. Iz sprejetih in danih
Navodil za tekmovanje v 3. SNL ZAHOD za tekmovalno leto 2018/2018 je v točki 4. 4. drugi odstavek Menjava igralce napisano, da klub, ki gosti
tekmo zagotoviti, da se menjave morajo vršiti z uporabo table s številkami za menjavo igralcev, ki jo nakazuje določena oseba domačega kluba.
Nogometni Klub Adria je bil s strani disciplinskega sodnika obravnavan v vsakem doslej odigranem krogu tekmovanja 3. SNL ZAHOD (glej zapisnik
DS številka 1/2018 z 22. 8. 2018, DS številka 2/2018 in DS številka 3/2018 z 6. 9. 2018). Klubu so bile izrečene sankcije OPOZORILO, UKOR in
denarna kazen. Glede na ugotovljena dejstva klub ni zagotovil vse, da zagotovil vse za dobro organizacijo izvedbe tekme zato, ker ni zagotovil
osebe za nakazovanje menjav s predpisano tablo za obveščanje o menjavah igralcev. Klubu je bila že izrečena najnižja možna kazen v višini 150 €
/evrov/, kot jo predpisuje DP NZS v svojem 13/1 členu. Zadnja denarna kazen je sorazmerno višja glede na storjeno kršitev nespoštovanja
predpisov NZS in pomanjkljive organizacije tekme 4. kroga 3. SNL – ZAHOD

Elta Izola - Jadran HK, 08.09.2018
3.SNL ZAHOD 18/19 , 4. krog Elta Izola – Jadran HK, 8. 9. 2018 je bil v 67 minuti direktno izključen zaradi prekrška nad nasprotnikom, ki je bil v čisti
situaciji za doseganje zadetka igralec Elta Izola David Vidaković (reg. št. izkaznice 68269). Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS ter v
povezavi s točko I. G.1 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja tekmovanja NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 (eni) naslednji zaporedni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Igralec Elta David Vidaković je storil prekršek nad nasprotnikom tako, da mu je s tem preprečil doseganje zadetka v čisti priložnosti za zadetek.
Sodnik tekme ga je zaradi navedenega prekrška izključil. Igralec je športno sprejel odločitev po izključitvi, zapustil igrišče mirno in športno. Na
podlagi II. odstavka 20. člena disciplinskega pravilnika NZS je igralec podal izjavo v kateri obžaluje storjeni prekršek.

3.SNL ZAHOD 18/19 , 4. krog Elta Izola - Jadran HK , 8. 9. 2018 je ekipa Jadran HK na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja, ki je prijavljen med
uradnimi osebami za to tekmovanje, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP Jadran HK izreče OPOZORILO
OBRAZLOŽITEV:
Iz Zapisnika 4. kroga 3. SNL – ZAHOD je razvidno, da je moštvo Jadran HK v Izoli proti domačemu moštvi Elta Izola 8. 9. 2018 s pričetkom ob 16.30
nastopila brez uradnega trenerja kluba. Klub ni podal obrazložitve , zakaj je bil trener ekipe odsoten. Hkrati pa ni zagotovil drugega trenerja, ki bi
lahko nadomestil glavnega trenerja vsaj z Licenco UEFA B. Pravila v tem nivoju tekmovanja (3. SNL) zahtevajo, da mora ekipo voditi ustrezni trener
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z ustrezno strokovno licenco. Gre za prvo kršitev kluba, zato je bilo izrečena sankcija OPOZORILO

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa 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 vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS:
SI56 0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali
njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Disciplinski sodnik Alojz Žerak l.r.
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