Nova Gorica , 19.04.2019

Zapisnik
10/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v petek, 19. april 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Mlajši dečki U1312 18/19, 18. krog
Bilje - Gorica , 15.04.2019
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 18/19, 18. krog, med ekipama Bilje – Gorica ni prišel pravočasno na tekmo predstavnik
kluba, ki ni podpisal zapisnika pred in po tekmi ND Gorica, zato se na podlagi določil 9/2(2)., 24/1(8) in 29/1. člena DP NZS ND Gorica izreče kazen
opomin
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnika/delegata tekme je razvidno, da je bila za 15. 4. 2019 ob 18 v Biljah na nogometnem igrišči v Dolinci odigrana tekma v
tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 18/19, 18. krog, med ekipama Bilje – Gorica. Sodnik tekme je v zapisnik vnesel uradno osebo
predstavnika kluba g. Mavrič Rožič Mateja, ki pa kljub pozivu s pomočjo trenerja gostov g. Sanela Mulahmetovića zapisnika ni prišel podpisat, ker
je prišel na klop za rezervne igralce okoli desete minute igranja tekme. Pred tem pa je sodnik iz klopi gostujoče ekipe odstranil neidentificirano
osebo, ki ni imela na klopi kaj početi. Zato jo je sodnik odstranil in zahteval, da na klop pride uradni predstavnik ekipe. Po končani tekmi je sodnik
kljub večkratnim pozivom čakal gostujočega predstavnika kluba ND Gorica, da pride podpisat zapisni a tega ni storil. Zamujanje na tekmo uradne
osebe spada med kršitve neizpolnjevanja obvez kluba do tekmovanja MNZ Nova Gorica. V Pravilih tekmovanja mlajših dečkov U13 v 3. odstavku,
13 člena je zapisano da so poleg trenerja na rezervni klopi polnoletna oseba spremljevalec in rezervni igralci. V prehodnih odločbah 17.člen se
navaja, da se v vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem predpisu, se uporabljajo drugi pravilniki in predpisi NZS. V Sklepu za tekmovanje v
organizaciji NZS v mladinskih kategorijah so v točki 22 navedene uradne osebe kluba, ki se navedejo v zapisnik tekme. Za tekmovanje v
MNZ Nova Gorica velja, da sta poleg igralcev še trener in predstavnik kluba.
Zaradi navedene kršitve predpisov se uradni osebi, kot predstavniku kluba ND Gorica izreče kazen opomin, kot najmilejši disciplinski ukrep. ker je
šlo za prvo tovrstno kršitev v tem tekmovanju.

Zoper ND Bilje se zaradi slabe organizacije tekme – poizkus izvedbe treninga v kazenskem prostoru za vrati zmanjšanega igrišča tekme, Mlajši
dečki U13/12 18/19 MNZ Nova Gorica 18. krog, med ekipama Bilje – Gorica disciplinski postopek na podlagi 37/1 DP NZS ustavi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnika/delegata tekme je razvidno, da je bila za 15. 4. 2019 ob 18 v Biljah na nogometnem igrišči v Dolinci odigrana tekma v
tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 18/19, 18. krog, med ekipama Bilje – Gorica. Sodnik tekme je v poročilu o tekmi navedel, da je
hotel imeti trener vratarjev članske ekipe trening vratarjev vendar mu sodnik tekme tega ni dovolil. V dodatnem pogovoru s sodnikom je bilo
ugotovljeno, da do oviranja tekme ni prišlo. Trener je z nekaj igralci prišel na igrišče in pričel postavljati priprave za trening, najprej ga je skušal
odstraniti z uradnim predstavnikom domačega moštva. Ker trener svojega predstavnika kluba ni upošteval je to od njega zahteval sodnik
nogometne tekme. Trener je zahtevo upošteval in s pripravo treninga prekinil.
Vodstvo ND Bilj naj zagotovi, da se v času nogometne tekme na igrišču ne dogajajo druge aktivnosti, ki bi lahko ovirale normalen potek uradne
nogometne tekme in se na primeren način organizira in prilagodi treninge ostalih ekip glede na zmogljivosti igrišča zato, da ne prihaja do konflikta
interesov in se po nepotrebnem izvaja pritisk na sodnike in urade osebe v času uradne nogometne tekme.
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Iz dodatnega pojasnila glavnega sodnika disciplinskemu sodniku je jasno, da posledice za normalen potek izvedbe nogometne tekme niso nastale.
Nešportnega vedenja in drugih kršitev ni bilo, zato je disciplinski postopek zoper ND Bilje ustavil.

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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