Nova Gorica , 20.05.2019

Zapisnik
11/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 20. maj 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Mlajši dečki U1312 18/19, 17. krog
Vipava-Primorje - Bilje, 08.04.2019
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 18/19, 17. krog med ekipama Vipava-Primorje - Bilje 8. 4.2019 je ekipa Vipava - Primorje
zamudila na tekmo dvajset (20) minut zato, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP NZS, NK Vipava izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnika je razvidno da so nogometaši Vipava-Primorje, kot organizator tekme zamudili na tekmo 17. kroga. Tekma bi se morala odigrati
8. 4. 2019 ob 17.00. Vendar jo je sodnik pričel šele ob 17. 20. Razloga zamude domače ekipe sodnik ni navedel. Vodstvo kluba se opozarja, da
zagotovi skladno z navodili tekmovanja, pravočasen prihod igralcev in strokovnega vodstva na kraj tekme in s tem zagotovi pravočasen pričetek
tekme.
Glede na okoliščine, da gre za prvo kršitev, ki ni lahka, posledice niso nastale Tekma se je odigrala isti dan vendar z zamudo dvajsetih (20) minut.
Za navedeno kršitev se NK Vipava izreče kazen opozorila.

Mlajši dečki U1312 18/19, 19. krog
Vipava-Primorje - Hidria Tolmin, 15.05.2019
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 18/19, 19. krog med ekipama Vipava-Primorje – Hidria Tolmin, 15. 5. 2019 je ekipa Hidria
Tolmin na tekmi nastopila brez prisotnosti predstavnika kluba, ki je prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje, se na podlagi določil
9/1(2)., 18., in 25/1(7)., člena DP NK Tolmin izreče kazen ukor
OBRAZLOŽITEV:
Iz Zapisnika 19. kroga tekmovanja MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 18/19 , je razvidno, da je moštvo NK Tolmin v Vipavi proti domačemu
moštvi Vipava-Primorje 15. 5. 2019 bila brez uradnega predstavnika kluba. Klub razloga odsotnosti predstavnika kluba ni navedel. Delegat tekme
je v zapisnik tekme na prvi stran kot uradnega predstavnika kluba vpisal g. Andreja Jelinčiča, vendar je nato v poročilu delegata napisal, da g
Jelinčič ni bil prisoten na tekmi. Navodila NZS za tekmovanje mlajših dečkov U13 za TS 2018/19 določajo, da mora na tekmi biti prisoten uradni
predstavnik kluba. Glede na dejstvo, da je klub storil drugo istovrstno kršitev v tem tekmovanju (glej disciplinski zapisnik številka 6/2018 objavljen
na strani MNZ Nova Gorica 7. 11. 2018) se NK Tolmin izreče disciplinska kazen ukor.

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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