Nova Gorica , 08.03.2019

Zapisnik
1/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v petek, 08. marec 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Članski pokal 18/19, Polfinale
TKK Tolmin - Vitanest Bilje, 27.02.2019
Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper ekipo ND Bilje zaradi nešportnega vedenja njihovih igralcev in trenerja na tekmi polfinala
pokala MNZ Nova Gorica – člani 18/19 med TKK Tolmin in Vitanest Bilje, ki je bila odigrana 27. 2. 2019 ob 15 uri v športnem parku Brajda v
Tolminu. Na tekmi so igralci Vitanest Bilje prejeli štiri (4) rumene kartone in odstranjen je bil njihov trener prav tako zaradi nešportnega vedenja.
Na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11), 26/1, 29/1(1) in v zvezi 13/1. členom DP NZS se ekipi ND Bilje izreče denarna kazen v višini 85 €
/petinosemdeset/ evrov.
OBRAZLOŽITEV:
Na polfinalni tekmi Pokala MNZ Nova Gorica – člani 18/19, ki je bila odigrana 27. 2. 2019 ob 15 uri v Tolminu med ekipama TKK Tolmin in Vitanest
Bilje je glavni sodnik tekme zaradi nešportnega vedenja javno opomnil štiri igralce Vitanest Bilje in v 53 minuti tekme zaradi nešportnega vedenja
odstranil trenerja Vitanest Bilje iz igrišča. Zaradi nešportnega vedenja več igralcev Vitanest Bilje in trenerja na tekmi (storjeni prekrški, ugovarjanje,
nešportno vedenje), se nogometnemu društvu Bilje izreče denarna kazen v višini 85 € /petinosemdeset/ evrov. Vsak prejet karton se sankcionira v
vrednosti 15 € /petnajst/ evrov in odstranitev trenerja 25 € /petindvajset/ evrov.

Na polfinalni tekmi Pokala MNZ Nova Gorica – člani 18/19, med ekipama TKK Tolmin : Vitanest Bilje odigrane 27. 2. 2019 v Tolminu je bil v 53
minuti zaradi protestiranja na sodniške odločitve odstranjen iz tehničnega prostora in posledično iz ograjenega dela igrišča trener ND Bilje g.
Sandi Valentinčič, licenca številka: 10405-PRO. Na podlagi določil 6., 7., 9/2(4)., 18/1. in 24/1(1). člena DP NZS, ter v povezavi s točko II. In I. E. 5
Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se trenerju za ta prekršek izreče kazen prepovedi dostopa do garderob in
uradnega tehničnega prostora na 2 (dveh) naslednjih zaporednih tekmah v okviru tekmovanja MNZ Nova Gorica.
OBRAZLOŽITEV:
Trener Vitanest Bilje g. Sandi Valentinčič imetnik trenerske licence številka 10405-PRO je bil na polfinalni tekmi pokala MNZ Nova Gorica 18/19 –
člani med ekipo TKK Tolmin in Vitanest Bilje odstranjen iz tehničnega prostora in posledično iz ograjenega dela igrišča zaradi nešportnega vedenja
v 53 tekme. Iz poročila sodnika in delegata tekme je razvidno da je bil trener prvič opozorjen v 2 minuti srečanja (v času prekinitve igre), ko je
protestiral na odločitev drugega pomočnika sodnika zaradi dosojenega prepovedanega položaja – ofsajda. Trener je tudi po opozorilu še večkrat
komentiral sojenje in izražal nezadovoljstvo nad odločitvami sodnikov, kar je privedlo do še enega bolj očitnih protestov v 53 po dosojenem
prekršku nad domačim igralcem, ki ga je storil igralec ekipe Vitanest Bilje in bil poleg direktnega prostega udarca kaznovan z javnim opominom
zaradi brezobzirne igre. Trener gostov je v obeh primerih z besedami in gestikulacijo protestiral in s tem želel vplivati na sodniške odločitve ter na
ta način želel na neprimeren način zmanjševati avtoriteto sodniškega dela na tekmi. Zaradi navedenih dejanj je do njega pristopil sodnik tekme in
ga odstranil iz tehničnega prostora in napotil izven ograjenega dela igrišča v 53 minuti tekme. Sprva tehničnega prostora ni želel zapustiti, zato mu
je dal sodnik povedal, da bo prekinil tekmo, če ne bo upošteval odredbe sodnika. Zatem je tehnični prostor in ograjeni del Igrišče zapustil športno
in mirno skozi odprtino nedokončane ograje v bližini rezervne klopi.
Proti koncu tekme natančneje v 87 minuti se je vrnil v ograjeni del igrišča skozi isto odprtino ograje in vstopil v tehnični prostor in se sedel na
rezervno klop svoje ekipe in predstavniku kluba g. Budihni svetoval pri zamenjavi igralca. Po tem dejanju je zapustil tehnični prostor in ograjeni del
igrišča.
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Po končanem rednem delu tekme in pred nadaljevanjem izvajanja udarcev s kazenske točke za določitev zmagovalca tekme (Pravila tekmovanja
za pokal MNZ Nova Gorica (člani in mladinci v TS 2018/19) se je zopet vrnili v ograjeni del igrišča skozi odprtino nedokončane graje in v tehnični
prostor svoje ekipe in sedel na klop za rezervne igralce in svetoval predstavniku svoje ekipe kateri igralci bodo izvajali kazenske udarce. Da se je
odstranjen trener vrnil v tehnični prostor so sodniki tekme opazili šele po izvedeni tretji seriji kazenskih udarcev in ga ponovno odstranili iz
tehničnega prostora in s tem iz ograjenega dela igrišča. Po končani tekmi ni bilo nešportnega vedenja s strani g Valentinčiča.
Na podlagi 31. člen Disciplinskega pravilnika NZS je disciplinski sodnik obvestil in pozval g. Valentinčiča, da se v roku 24 ur od prejetega obvestila
pisno izjasni o očitanih disciplinskih kršitvah. Gospod Valentinčič je v svojem odgovoru zapisal, da ni izrekel grdih besed ampak je protestiral na
sodniške odločitve, ter da se je spozabil, ko se je po odstranitvi ponovno vrnil in sedel na rezervno klop svoje ekipe. Svoje dejanje obžaluje, piše da
se ni nešportno vedel in nikogar zalil, da doslej ni bil kaznovan in je vedno korekten do nasprotnika in sodnikov in deluje v športnem duhu in fair
playu.
Disciplinski sodnik je zaradi podrobnejše razjasnitve okoliščin pozval tudi uradne osebe (sodniki in delegat), da na podlagi 31 člena Disciplinskega
pravilnika NZS podrobneje opišejo kršitve, ki so jih navedli v svojih poročili. Iz dodatnih poročil je razvidno, da so disciplinske kršitve bile storjene.
Izrečene so bile besede s strani trenerja med drugimi »Saj ne veš kaj je ofsajd, drugič »Tudi dvanajst komunikacij vam ne pomaga da bi znali
soditi«, krilil je z rokami in z povišanim glasom protestiral. To je počel večkrat tudi med prvim opozorilom in odstranitvijo. Ugotovljeno je bilo tudi,
da je dvakrat vstopil v tehnični prostor svoje ekipe in svetoval pri menjavi in določanju igralcev za izvajanje kazenskih udarce, V prvem primeru je
sam zapustil ograjeni del igrišča ter tehnični prostor, ker ga sodniki niso opazili, v drugem primeru pa je bil ponovno odstranjen, kot je že
navedeno v zgornjem opisu.
Na podlagi ugotovljenih dejstev je disciplinski sodnik pri izreku enotne kazni za storjene disciplinske prekrške upošteval olajševalne okoliščine (7
člen DP NZS) (predkaznovanost trenerja, obžalovanje za storjeno dejanja, da so bili protesti bolj očitanje mnenje in ne žalitev. Kot oteževalna
okoliščina pa se šteje da je trener vstopil po odstranitvi iz tehničnega prostora še dvakrat v igrišče in svetoval svojemu osebju (predstavniku kluba)
pri vodenju ekipe. Zato se mu na podlagi 6. člena DP NZS:
- za nešportno vedenje v 2 minuti tekme in odstranitvi iz tehničnega prostora in s tem iz ograjenega dela igrišča v 53 minuti tekme izreče kazen
prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na eni (1) zaporedni tekmi tekmovanja v MNZ Nova Gorica,
- zaradi ponovnega vstopa v ograjeni del igrišča skozi odprtino v ograji blizu rezervne klopi in s tem v tehnični prostor v 87 minuti tekme, ki ga je
nato zapustil po isti poti se izreče kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na eni (1) zaporedni tekmi tekmovanja v
MNZ Nova Gorica in
- za ponovni vstop po končanem rednem delu tekme in ponovni odstranitvi na že omenjenem mestu se izreče kazen prepoved dostopa do
uradnega tehničnega prostora ali garderob na eni (1) zaporedni tekmi tekmovanja v MNZ Nova Gorica.
Ob upoštevanju olajševalnih okoliščin (delno upošteva izjava kršitelja in ugotovitvah uradnih oseb) se trenerju izreče enotna kazen (6. člen DP
NZS) prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na dveh (2) zaporednih tekmah tekmovanja v MNZ Nova Gorica.

Po uradni dolžnosti se uvede disciplinski postopek zoper NK Tolmin, zaradi pomanjkljive organizacije tekme na polfinalni pokalni tekmi MNZ Nova
Gorica - člani 18/19 med TKK Tolmin in Vitanest Bilje, ki je bila odigrana 27. 2. 2019 ob 15 uri v športnem parku Brajda v Tolminu. Po odstranitvi
gostujočega trenerja v 53 minuti zaradi nešportnega vedenja je slednji kljub temu mimo rediteljske službe vstopil v ograjeni del igrišča skozi
odprtino v ograji za rezervnimi klopmi v 87 minuti tekme in po končanem rednem delu tekme, ko so se ekipe pripravljala za izvajanje kazenskih
udarcev za določitev zmagovalca polfinalne tekme pokala MNZ Nova Gorica – člani 18/19. Na podlagi določil 3/2., 9/1(1)., 18., 25/1(5). in 29/1(3).
člen DP NZS se NK Tolmin izreče kazen OPOZORILO
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročil uradnih oseb je razvidno, da je odstranjen trener gostov Vitanest Bilje kljub odstranitvi iz tehničnega prostora in ograjenega dela igrišča
v 53 minuti tekme, neovirano lahko vstopil nazaj v ograjeni del skozi odprtino v ograji za rezervnimi klopmi igrišča v 87 minuti tekme, da je lahko
svetoval predstavniku svoje ekipe ob menjavi igralca. Po nasvetu je zapustil ograjeni del igrišča po isti poti. Ponovno je vstopil na istem mestu v
ograjeni del igrišča po končanem rednem delu tekme in ostal tam do tretje serije izvedbe kazenskih udarcev za določitev zmagovalca tekme.
Sodniki so ga opazili in ga ponovno odstranili iz tehničnega prostora in ograjenega dela igrišča.
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V prvotnem poročilu o tekmi, ki ga je delegat vnesel v sistem Regista je okoli organizacije tekme napisano Tekma odigrana po pravilniku o
pokalnih tekmah MNZ Nova Gorica. Vse zahtevane službe svoje delo opravile dobro. Zahtevane zastave izobešene. Avto za morebitne
poškodovane je bil na voljo. Napak ni bilo zaznati. Nas tekmi je bilo zbranih 200 gledalcev.
Disciplinski sodnik je nato delegata tekme pozval, da svoje poročilo glede disciplinske kršitve gostujočega trenerja podrobneje navede. Iz
dodatnega poročila delegata je razvidno, da je klub imel na tekmi štiri reditelje, ki so skrbeli za varnost javne prireditve. Iz poročila o tekmi je
razvidno, da je bilo na temi 200 gledalcev. Vstop v ograjen del igrišča je bil varovan s prisotnostjo enega klubskega reditelja, ki je stal pred vhodom
v ograjeni del igrišča. Ostali reditelji so bili prisotni okoli igrišča na mestih kej so bili gledalci. Gostujoči trene je igrišče zapustil v bližini rezervne
klopi skozi odprtino še nedokončana (približno pol metra velika odprtina) ograje. Gostujoči trener je to odprtino, ki ni bila varovana izkoristil za
vstop in izstop v ograjeni del igrišča.
Kljub temu da delegat tekme navaja, da je bila s strani organizatorja tekme organizacija tekme zgledna, je iz poročil sodnika in delegata razvidno,
da reditelji na tekmi niso preprečili vstopa odstranjenemu trenerju gostov. To je posledica neodgovornega ravnanja organizatorja tekme, ki pred
tekmo ne zagotovi da se posamezne odprtine zaprejo in tako onemogoči prost vstop in izstop iz ograjenega dela igrišča. Delegat tekme pa tudi ni
opravil v popolnosti svoje naloge in skupaj s predstavnikom kluba organizatorja in vodjo varnosti ugotovil ali je igrišče opremljeno skladno z
Odločbi o registraciji igrišča. Na to je potrebno biti pozoren v kolikor se opravljajo gradbene dejavnosti na ali ob igrišču. V kolikor je delegat tekme
v času tekme opazil odprtino, bi moral predstavnika domačega kluba opozoril kot uradna oseba MNZ Nova Gorica, ki je zadolžena da spremlja, da
se organizacijsko izpelje tekma kot to velevajo predpisi in določila MNZ in NZS, da se napaka odpravi ali na mesto postavi reditelja ter s tem
preprečil vstop v ograjeni del igrišča osebam, ki se tam nimajo pravice nahajati.
Na javni prireditvi (Glej zakon o javnih zbiranjih, 25. člen) so določene naloge reditelja kot so; skrbi za red na shodu oziroma prireditvi, prepreči
dostop osebi, ki bi želela na shod oziroma prireditev prinesti predmete oziroma snovi iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona ter prepreči
dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je pričakovati, da bo v Tudi uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah
(členi 14-23) vloga organizatorja prireditve, število rediteljev, mesta kjer morajo delovati reditelji). Medtem pa dokument NZS »Red na športnih in
drugih javnih prireditvah poleg ostalih dolžnostih v 14. členu določa da za vzdrževanje reda in miru organizator prireditve zagotovi zadostno
število usposobljenih redarjev, ki mora biti sorazmerno z predvidenim številom obiskovalcev, strukture obiskovalcev, različnost tekme,
predvidenega števila in problematičnosti domačih in gostujočih navijačev, ter drugih predvidenih dogodkov in pojavov, ki bi lahko vplivali na potek
prireditve. Število redarjev na športnih prireditvah mora biti v razmerju najmanj 2 redarja na 100 gledalcev, na ostalih javnih prireditvah pa vsaj 1
redar na 100 gledalcev. V tem primeru je klub zagotovil zadostno število rediteljev, vendar pa vodja varnosti ni reagiral na reakcije, ki so se
dogajale med tekmo in s tem preprečil dostop trenerju gostov na igrišče.
Disciplinski sodnik je zaradi podrobnejše razjasnitve okoliščin pozval tudi predstavnika NK Tolmin da pojasni svoje stališče v pisni obliki, ki je v
pisni obliki odgovoril, da so tekmo organizirali po pravilih vodstva tekmovanja MNZ Nova Gorica. Na tekmi so bili prisotni štirje redarji, pobiralci
žog, dve osebi za nošenje nosil in nakazovanje menjav. Nič niso navedli zakaj niso navedeno odprtino uredili in onemogočili dostop do igrišča.
Ob upoštevanju vseh okoliščin, kljub je zagotovilu zadostnega število rediteljev, na tekmi ni bilo drugih organizacijskih pomanjkljivosti razen
opisane, drugih posledic ni nastalo razen še enkratnega posredovanja sodnika tekme v času izvajanje kazenskih udarcev za določitev zmagovalca
te tekme, NK Tolmin pa še ni bil obravnavan za nobeno podobno kršitev, se NK Tolmin izreče najmilejša kazen OPOZORILO.
Vodstvo NK Tolmin zagotovi, da se odprtina v ograji sanira, do naslednje organizacije nogometne tekme.
Vodstvo MNZ Nova Gorica pa se nalaga, da odredi pristojni komisiji MNZ Nova Gorici ponovni pregled igrišča in stadiona, ali je v skladu z izdano
Odločbo o registraciji nogometnega igrišča. Kot je znano so bili v zadnjem obdobju na igrišču in v njegovi okolici opravljeni gradbeni posegi, ali pa
so še v teku.

Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če je
izdana 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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