Nova Gorica , 26.09.2018

Zapisnik
2/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 26. september 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Starejši dečki U15 18/19, 3. krog
Hidria Tolmin - Vipava-Primorje, 22.09.2018
Starejši dečki U15 18/19 MNZ Nova Gorica 3. krog Hidria Tolmin : Vipava-Primorje, 22. 9.2018. Zaradi kršitve predpisov – ekipa Vipava Primorje je
na tekmi nastopila brez prisotnosti trenerja, ki je prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7).
člena DP, Vipava Primorje izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Na tekmi 3. kroga Starejši dečki U15 18/19 ekipe Vipava-Primorje ni vodil trener ekipe g. Jan Vidic, ker je bil službeno zadržan. Predstavnik kluba je
podal pisno izjavo, ki bo poslana na MNZ Nova Gorica. Nogometni klub Tolmin je s tem kršil pravila tekmovanja MNZ starejši dečki U15 v TS
2018/19, ki v 12 členu (trener) določajo, da mora ekipo voditi trener z licenco C. V 11. člen (uradne osebe)navaja da je v uradni zapisnik poleg
igralcev in strokovnega vodstva obvezno vpisati tudi predstavnika kluba in glavnega trenerja Na tekmah MNZ Nova Gorica U15 je klub dolžan v
zapisnik prijaviti predstavnika kluba in trenerja z veljavno licenco, ostale uradne osebe pa, v kolikor to sam želi. Prijavljene uradne osebe je klub
dolžan navesti v prijavi za tekmovanje. Osebe, ki niso predhodno prijavljene v programu Regista in potrjene strani MNZ Nova Gorica ne morejo biti
vpisane v zapisnik, niti ne smejo biti na klopi za rezervne igralce. Klub mora organizacijsko in kadrovsko poskrbeti, da v času odsotnosti trenerja
nadomesti njegov pomočnik oziroma oseba, ki ima ustrezno licenco in je vpisan v uradno evidenco prijavljenih trenerjev sistem Regista pred
pričetkom tekmovanja.

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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