Nova Gorica , 17.10.2019

Zapisnik
1/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 17. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U9, 2. turnir
Tolmin U9 črni - Adria Renče, 06.10.2019
Zaradi nepravočasne odpovedi prihoda na turnir prvega kroga U9 nogometne ekipe Adrie – Renče dan pred turnirjem v Tolminu 6. 10. 2019 se
zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Adria na podlagi določil 3/1.,4/1(a), 8/4(c) in 32/1 prva alinea. člena DP, ND Adria izreče denarna
kazen 10 € /deset evrov)
OBRAZLOŽITEV:
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica je pisno obvestil disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, da je predstavnik ND Adria 5.10. 2019 zvečer po 21
uri g. Ciril Tomšič pisno po elektronski pošti obvestil, da ga je trener ekipe Adria Renče U 9 pred nekaj trenutki obvestil, da so mu starši nekaterih
otrok sporočili, da se jutri (v nedeljo 6. 10.2019) njihovi otroci ne morejo udeležiti turnirja, tako, da jih je ostalo samo pet. Iz navedenega razloga se
žal ekipa ND Adria renče U 9 jutrišnjega turnirja ne more udeležiti.
Vodja tekmovanja je vse udeležence turnirja obvestil o datumu in kraju ter seznam ekip, ki bodo nastopale v posameznem kraju turnirja 1. 1.
2019. Zatem so bile manjše spremembe, za katere so bili obveščeni klubi 2. 10. 2019 in potrditev turnirja v Tolminu, na katerem so sodelovale
ekipe, Tolmin črni, Adria, Primorje. Turnir v Tolminu se je odigral 6. 10. 2019 s pričetkom ob 10.00 uri v Športnem parku Brajda.
Tudi organizator turnirja v Tolminu je v zapisnik napisal, da niso bili obveščeni o neprihodu ekipe ND Adria Renče. Vodja tekmovanja ni
pravočasno opazil elektronskega sporočila, pa tudi ni obveščal organizatorja NK Tolmin.
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€
V primeru kršitev (nastopi igralcev brez pravice nastopa, preveliko število nastopov posameznega igralca, odpovedi tekem, vodenje tekme brez
veljavne licence, neizpolnjena postava pred tekmo,itd) bo klub predan disciplinskemu sodniku.
Na podlagi ugotovljenih dejstev, da je predstavnik kluba odpovedal prihod ekipe manj kot 24 ur pred pričetkom turnirja 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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