Nova Gorica , 19.10.2018

Zapisnik
4/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v petek, 19. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Mlajši dečki U1312 18/19, 6. krog
Gorica - Vipava-Primorje, 15.10.2018
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 18/19, 6. krog med ekipama Gorica -Vipava-Primorje, 15. 10. 2018 zaradi slabe organizacije
tekme (težava z garderobo sodnika in pisanje zapisnika), se na podlagi določil 9/1(1)., 18., in 25/1(5)., člena DP NZS ND Gorica izreče OPOZORILO
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnika tekme je razvidno, da je imel sodnik pri pripravi na tekmo težavo z namestitvijo v garderobo, ker je bila zasedena zaradi
atletskega treninga. V nadaljevanju je trener domače ekipe gospod Mulahmetović sodniku tekme povedal, da ne dela računalnik, zato naj zapisnik
napiše doma. Klub domačin ni hotel zagotovil osebe za pisanje zapisnika rekoč, da tega ne počnejo, ker sodniki pišejo zapisnike sami. Trener ni
želel nuditi pomoči pri pisanju zapisnika, dokler mu sodnik ni povedal da tekme ne more pričeti v kolikor zapisnik o tekmi ne bo napisan. Po tem
pogovoru in zahtevi sodnika tekme je domači trener pripravil računalnik in napisal zapisnik. Tekma je bila odigrana z zamudo 30 minut zaradi
predhodno delegirane tekme na istem igrišču tekme. kasneje zaradi tekme, ki je bila delegirana eno uro pred tekmo Gorica U12 – Adria, ker so
gostje zamudili s prihodom na tekmo

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 GORIC 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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