Nova Gorica , 15.05.2019

Zapisnik
25/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 15. maj 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 25. krog
Primorje - Fama Vipava, 11.05.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo ND Primorje, zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev. Na tekmi so prejeli pet
(5) rumenih kartonov. Na podlagi določil 9/1 (3)., 25/1 (11), 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS se ekipi ND Primorje izreče denarna kazen v
višini 125 € /sto petindvajset/ evrov.
OBRAZLOŽITEV:
V 25. krogu 3. SNL Zahod med nogometnima kluboma Primorje – Fama Vipava, ki je bila odigrana 11. 5. 2019 v Ajdovščini je več igralcev ND
Primorja zaradi nešportnega vedenja prejelo rumene kartone. Skupno so na tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov. Zaradi nešportnega vedenja
več igralcev ND Primorje na tekmi (storjeni prekrški) se ND Primorje izreče denarna kazen v višini 125 € /sto petindvajset/ evrov. Vsak prejet karton
se sankcionira v vrednosti 25 € /petindvajset/ evrov.

3. SNL ZAHOD 18/19, 25. krog, Primorje – Fama Vipava, ki je bila odigrana 11. 5. 2019 v Ajdovščini se je član ekipe prve pomoči Hari Bat, ki je bil s
strani ND Primorje zadolžen za posredovanje v primeru potrebe po uporabi nosil, je bil v 59. minuti tekme odstranjen iz ograjenega dela igrišča
zaradi nešportnega vedenje na sojenje sodnika, zato se na podlagi določil 9/2(6)., 24(1). in 29/1. člena DP, članu ekipe prve pomoči izreče kazen
prepovedi sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih na 1 /eni/ prvenstveni tekmi, na kateri je ND Primorje domačin.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila o incidentu glavnega sodnika, prvega pomočnika sodnika in delegata tekme je razvidno, da je bil v 59 minuti nogometne tekme 25.
kroga 3 SNL ZAHOD med Primorjem in Fama Vipavo odstranjen član ekipe prve pomoči Hari Bat, ki je bil s strani ND Primorje zadolžen za
posredovanje v primeru potrebe po uporabi nosil poškodovanega igralca. Hari Bat je v 59 minuti glasno in nešportno komentiral odločitev
glavnega sodnika. Pred tem je bil že opozorjen, da preneha z nešportnim vedenjem (glasno komentiranje sodniških odločitev in kretnje s telesom)
zoper odločitve sodnikov na tekmi. Glavni sodnik tekme ga je odstranil iz ograjenega dela igrišča, ker ni upošteval predhodnih opozoril in je s
takim ravnanjem nadaljeval. Igrišče je zapustila brez ugovarjanja. Po končani tekmi se je Hari Bat opravičil sodnikom za svoje nešportno vedenje.
Ob upoštevanju okoliščin in dejanskega stanja disciplinske kršitve ter opravičila kršitelja je disciplinski sodnik v disciplinskem postopku odločil da
se Hariju Batu izreče kazen prepovedi sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih na 1 /eni/ prvenstveni tekmi, na kateri je ND
Primorje domačin. To pomeni, da Harij Bat nima pravice dostopa do ograjenega dela igrišča na naslednji prvenstveni tekmi, ko bo ND Primorje
domačin – organizator prvenstvene tekme 3 SNL ZAHOD.

Jadran HK - Elta Izola, 12.05.2019
3. SNL ZAHOD 18/19, 25. krog Jadran HK – Elta Izola, 12. 5. 2019 je bila ekipa MNK Izola na nogometni tekmi brez prisotnosti trenerja, ki je
prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje, se na podlagi določil 9/1(1)., 18., 25/1(7) in 29/1. člena DP MNK Izola izreče opozorilo.
OBRAZLOŽITEV:
Iz Zapisnika 25. kroga 3. SNL – ZAHOD po rubriko OPOMBE je razvidno, da je moštvo MNK Izola v Krvavem potoku proti domačemu moštvi Jadran
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HK 12. 5. 2019 s pričetkom ob 17.30 nastopila brez uradnega trenerja kluba. Iz zapisnika o tekmi ni razviden razlog odsotnosti trenerja. Vodstvo
MNK Izola je doslej trikrat poslalo opravičilo o odsotnosti trenerja g. Davida Kompara. Prvič so to storili 19. 4. 2019 v 22. krogu za tekmo Plama
Podgrad – Elta Izola (zaradi nujne službene zadržanosti), drugič 26. 4. 2019 v 23. krogu za tekmo Fama Vipava - Elta Izola (službena odsotnost
trenerja zaradi obveznosti Zavarovalnica Triglav in v klubu nimajo trenerja z B licenco) in tretjič 4. 5. 2019 za tekmo 24. kroga Elta Izola – Primorje
(sporočeno, da trener ne bo prisoten), vendar je bilo kasneje iz zapisnika o tekmi s strani delegata tekme g. Dobruna razvidno, da je bil trener
vpisan v zapisnik in prisoten na tekmi. V 25. krogu na tekmi Jadran HK – Elta Izola klub ni posredoval informacije o odsotnosti trenerja.
Pravila v tem nivoju tekmovanja (3. SNL) zahtevajo v točki 7. 2., da mora imeti vsak nogometni klub za vodenje ekip ustrezno licenco ZNTS, izdano
na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za vodenje ekip v 3. SNL je licenca UEFA A. Če trener preneha opravljati svojo
funkcijo zaradi odločitve kluba (npr. razrešitev glavnega trenerja) ali zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem kluba (bolezen, poškodbe ob
nesrečah ipd.), lahko na podlagi posebnega dovoljenja NZS tako funkcijo prevzame druga oseba, ki izpolnjuje pogoje za zamenjavo in
nadomeščanje, določene s predpisi NZS in ZNTS, vendar največ za obdobje 60 dni. Zahtevana licenca za zamenjavo ali nadomeščanje je licenca
UEFA B.
Vodstvo kluba ni zagotovilo drugega trenerja, ki bi lahko nadomestil glavnega trenerja vsaj z Licenco UEFA B. Glede na ugotovljene okoliščine se
MNK Izola zaradi odsotnosti trenerja izreče 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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