Nova Gorica , 29.11.2018

Zapisnik
7/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 29. november 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Mlajši dečki U1312 18/19, 9. krog
Gorica - DMN Gorica, 24.11.2018
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 18/19, 9. krog (prestavljena tekma) med ekipama Gorica – DMN Gorica, 24. 11. 2018 zaradi
slabe organizacije tekme (ni zagotovljena oseba za pisanje zapisnika, ni primernega računalnika z internetno povezavo), se na podlagi določil
9/1(1)., 18., in 25/1(5)., člena DP NZS ND Gorica izreče UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata tekme je razvidno, da so imeli težave pri izdelovanju zapisnika nogometne tekme 9 kroga, ki je bila prestavljena in se je
odigrala 24. 11. 2018 v Novi Gorici. ND Gorica ni zagotovila osebe za pisanje zapisnika ter računalnika, primernega za pisanje zapisnika. Na
računalniku, ki je bil predan delegatu tekme s strani domačega kluba, pa zaradi slabe omrežne povezave, zapisnika v programu regista ni bilo
mogoče odpreti.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da gre v tem primeru za drugo istovrstno kršitev (prvič glej DZ št. 4/2018 z 19. 10. 2018. na tekmi 6 kroga).
Na podlagi ugotovljenih dejstev, da klub organizator ND Gorica že drugič ni zagotovila osebe za pisanje zapisnika v tej tekmovalni sezoni, poleg
tega pa ne zagotovi ustreznega računalnika z internetno povezavo se klubu izreče sankcija ukor. Glede na dejstvo, da lahko gre za trenutni izpad
internetne povezave, klub na to nima vpliva. Vendar pa se mora potruditi, da zagotovi optimalne pogoje za ureditev predpisanih formalnosti pred
tekmo. Klub mora zagotoviti ustrezno osebo, ki nudi pomoč pri pisanju zapisnika in ostalih administrativnih stvari pred in po tekmi.

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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