Nova Gorica , 31.05.2019

Zapisnik
7/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v petek, 31. maj 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Mlajši dečki U1213 18/19, 19. krog
Primorje - DMNG Gorica B, 30.05.2019
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 12/13 18/19, 19. krog med ekipama Primorje – DMNG Gorica B, 30. 5. 2019 se zaradi kršitve
predpisov MNZ/NZS uvede disciplinski postopek zoper ND Primorje, ker je na tekmi nastopil z osmimi igralci, zato se mu na podlagi določil 9/1(1).,
8., 25/1(7) in 26/1 člena DP NZS ND Primorju izreče kazen opozorila.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika o tekmi je razvidno da je na prvenstveni tekmi MNZ Nova Gorica – mlajši dečki U 12/13 v 19 krogu med ekipama Primorje : DMNG
Gorica B, ki je bila odigrana 30.5.2019 ob 17 uri na pomožnem igrišču v Ajdovščini ekipa primorja nastopila le z osmimi igralci. Pravila tekmovanja
mlajših dečkov U 13 v 5. členu v prvem odstavku določajo, da lahko moštvo prijavi za vsako tekmo največ osemnajst (18) igralcev in najmanj devet
(9) igralcev, igra pa jih devet (9), od katerih je eden (1) vratar. V tretjem odstavku pa je določeno, da mora imeti vsako moštvo na igrišču ob začetku
tekme devet (9) igralcev. Vodstvo ND Primorja tega v 19. krogu ni zagotovilo in je s tem kršilo predpise MNZ in NZS, ki ji določajo Pravila
tekmovanja. ND Primorje je ob pridobitvi licence za tekmovanje zagotovilo, da bo imelo zadostno število igralcev v mlajših kategorijah in s tem
kršilo pridobljeno licenčno pogodbo. Tekma je bila odigrana, posledice niso nastale zato se ND primorju izreče kazen opozorila.

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
Disciplinski sodnik Alojz Žerak l.r.
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