Nova Gorica , 06.11.2019

Zapisnik
1/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 06. november 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U7, 1.turnir
Idrija - Vitanest Bilje, 26.10.2019
Zaradi nepravočasne odpovedi prihoda na turnir prvega kroga U7 nogometne ekipe Vitanest Bilje dva dni pred turnirjem v Idriji 24. 10. 2019 se
zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Bilje na podlagi določil 3/1.,4/1(a), 8/4(c) in 32/1 prva alinea. člena DP, ND Bilje izreče denarna kazen
10 € /deset evrov).
OBRAZLOŽITEV:
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica je pisno obvestil disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, da je predstavnik ND Bilje 24. 10. 2019 g. Luka
Soban ob 15.56 uri pisno obvestil, da njihove ekipe ne bo na delegiran turnir U 7, ki bo odigran 26. 20. 2019 v Idriji zaradi tega, ker je prišlo do
nekaj bolezni igralcev.
V Pravila tekmovanja MNZ Nova Gorica U7, U9 in U11 TS 2019/2020 objavljenih na intranetni strani MNZ Nova Gorica 6. 9. 2019 je vodja
tekmovanja obvestil vse prisotne klube, da je nadomestilo za neupravičeno preložitev tekme za posamezno tekmovanje znaša 10 €. Vsaka
naslednja preložitev se proporcionalno poveča in znaša kot sledi: 2. preložitev 20 €, 3. preložitev 40 €, 4. preložitev 80 €.
Vsak klub, ki se je prijavil, mora imeti zadostno število igralcev, tako, da tudi bolezen igralca ali dveh ne more vplivati na prisotnost ekipe na
turnirju. ND Bilje je klub z dolgoletno tradicijo, ki trenutno s člansko ekipo nastopa v 2 SNL in mora biti pri nastopih mlajših selekcij še bolj
odgovorna in vzor za ostale ekipe, ki nastopajo v tem tekmovanju.
Na podlagi ugotovljenih dejstev, da je predstavnik kluba odpovedal prihod ekipe le dva dni pred pričetkom turnirja in ne more zagotoviti najmanj
štirih igralcev za eno ekipo se klubu izreče denarna kazen kot je določena v izreku.

Idrija - Ledine, 26.10.2019
Najmlajši cicibani U-7 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. turnir, odigrana 26. 10. 2019 ob 10.00 na mestnem stadionu v Idriji se, se zaradi kršitve
predpisov MNZ Nova Gorica ND Idriji zaradi nepravočasnega vnosa zapisnikov o tekmi turnirja v aplikacijo Regista NZS na podlagi določil 3/2.,
4/1(h)., 8/4(a) 36/2. člena DP, ND Idriji izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Pri pregledu vnosov zapisnika v sistem Regista Nogometne zveze Slovenije, namenjena vodenju vseh nogometnih tekmovanj, ki so pod okriljem
Nogometne zveze Slovenije ali ene izmed Medobčinskih nogometnih zvez je bilo ugotovljeno, da uradni predstavnik kluba ND Idrija ni v
predpisanem roku pred nogometnimi tekmami turnirja U 7 vnesel zapisnikov v omenjeno aplikacijo.
Vodstvo kluba se naroča, da se v aplikacijo Regista vnese vse zapisnike delegiranih tekem, ki so bile odigrane v Idriji 26. 10. 2019 na turnirju U 7 do
31. 10. 2019. Ker gre za prvo tovrstno kršitev se zoper klub izreče najmilejša sankcija, kot je navedeno v sklepu.

MNZ NG U7, 2.turnir
Ledine - Vipava, 26.10.2019
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Zaradi nepravočasne odpovedi prihoda na turnir prvega kroga U7 nogometne ekipe Vipava dva dni pred turnirjem v Vipolžah 24. 10. 2019 se
zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Vipava na podlagi določil 3/1.,4/1(a), 8/4(c) in 32/1 prva alinea. člena DP, NK Vipava izreče denarna
kazen 10 € /deset evrov).
OBRAZLOŽITEV:
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica je pisno obvestil disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, da je predstavnik NK Vipava 24. 10. 2019 g. Branko
Tutuš pisno po elektronski pošti obvestil, da njihove ekipe ne bo na delegiran turnir U 7, ki bo odigran 26. 20. 2019 v Ledinah.
V Pravila tekmovanja MNZ Nova Gorica U7, U9 in U11 TS 2019/2020 objavljenih na intranetni strani MNZ Nova Gorica 6. 9. 2019 je vodja
tekmovanja obvestil vse prisotne klube, da je nadomestilo za neupravičeno preložitev tekme za posamezno tekmovanje znaša 10 €. Vsaka
naslednja preložitev se proporcionalno poveča in znaša kot sledi: 2. preložitev 20 €, 3. preložitev 40 €, 4. preložitev 80 €.
Zaradi odpovedi ekipe Vipave in Vodice Šempas je bil turnir v Ledinah preklican. Ostale ekipe pa odrejene, da pridejo na turnir v Idrijo.
Na podlagi ugotovljenih dejstev, da je predstavnik kluba odpovedal prihod ekipe le dva dni pred pričetkom turnirja in ne more zagotoviti najmanj
štirih igralcev za eno ekipo se klubu izreče denarna kazen kot je določena v izreku.

Ledine - Vodice Šempas, 26.10.2019
Zaradi nepravočasne odpovedi prihoda na turnir prvega kroga U7 nogometne ekipe Vodice Šempas tri dni pred turnirjem v Ledinah 23. 10. 2019
se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Vodice Šempas na podlagi določil 3/1.,4/1(a), 8/4(c) in 32/1 prva alinea. člena DP, NK Vodice
Šempas izreče denarna kazen 10 € /deset evrov).
OBRAZLOŽITEV:
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica je pisno obvestil disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, da je predstavnik NK Vodice Šempas 23. 10. 2019
ob 19.41 uri g. Jaša Leban Rijavec pisno po elektronski pošti obvestil, da njihove ekipe ne bo na delegiran turnir U 7, ki bo odigran 26. 20. 2019 v
Ledinah.
V Pravila tekmovanja MNZ Nova Gorica U7, U9 in U11 TS 2019/2020 objavljenih na intranetni strani MNZ Nova Gorica 6. 9. 2019 je vodja
tekmovanja obvestil vse prisotne klube, da je nadomestilo za neupravičeno preložitev tekme za posamezno tekmovanje znaša 10 €. Vsaka
naslednja preložitev se proporcionalno poveča in znaša kot sledi: 2. preložitev 20 €, 3. preložitev 40 €, 4. preložitev 80 € .
Zaradi odpovedi ekipe Vodice Šempas in Vipave je bil turnir v Ledinah preklican. Ostalima ekipama pa odrejene, da pridejo na turnir v Idrijo.
Na podlagi ugotovljenih dejstev, da je predstavnik kluba odpovedal prihod ekipe le tri dni pred pričetkom turnirja in ne more zagotoviti najmanj
štirih igralcev za eno ekipo se klubu izreče denarna kazen kot je določena v izreku.

Ledine - Brda, 26.10.2019
Zaradi nepravočasne odpovedi prihoda na turnir prvega kroga U7 nogometne ekipe Brda na dan turnirja v Idriji 26. 10. 2019 se zaradi kršitve
predpisov MNZ Nova Gorica NK Brda Dobrovo na podlagi določil 3/1.,4/1(a), 8/4(c) in 32/1 prva alinea. člena DP, NK Brda Dobrovo izreče denarna
kazen 10 € /deset evrov)
OBRAZLOŽITEV:
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica je pisno obvestil disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, da ga je predstavnik Brd 26. 10. 2019 ob 8.41 uri g.
Luka Cijan pisno po elektronski pošti obvestil, da njihove ekipe ne bo na delegiran turnir U 7, ki bo odigran 26. 20. 2019 v Idrije, ker je zbolel
trener.
V Pravila tekmovanja MNZ Nova Gorica U7, U9 in U11 TS 2019/2020 objavljenih na intranetni strani MNZ Nova Gorica 6. 9. 2019 je vodja
tekmovanja obvestil vse prisotne klube, da je nadomestilo za neupravičeno preložitev tekme za posamezno tekmovanje znaša 10 €. Vsaka
naslednja preložitev se proporcionalno poveča in znaša kot sledi: 2. preložitev 20 €, 3. preložitev 40 €, 4. preložitev 80 €.
Na podlagi ugotovljenih dejstev, da je predstavnik kluba odpovedal prihod ekipe na dan turnirja zaradi bolezni, bi se v klubu kot je NK Brda
Dobrovo morali organizirati in zagotoviti osebo, ki bi odpeljal ekipo v Idrijo, zato se klubu izreče denarna kazen kot je določena v izreku.

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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