Nova Gorica , 15.10.2020

Zapisnik
1/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 15. oktober 2020, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG članski pokal 20/21, 1. krog
Adria - Primorje eMundia, None
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica je predal v disciplinski postopek ND Adrio zaradi neupravičene odpovedi nogometne tekme 1. kroga Pokal
člani 2020/21 MNZ Nova Gorica med Adrio in Primorjem eMundia, ki je bila delegirana na dan 7. 10. 2020 ob 15. 30 v Mirnu, zato se na podlagi
določil 3/1.,4/d., 8/1(c)., 9/5. in 17. in 32/1 (3alinea) člena DP ND Adria za ta prekršek izreče denarna kazen v višini 80 evrov /z besedo: osemdeset
evrov.
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi prijave vodje tekmovanja MNZ Nova Gorica o neupravičeni ter nepravočasni odpovedi tekme 1. kroga Pokala Člani 2020/21 MNZ Nova
Gorica med Adrio in Primorjem eMundia, ki je bila delegirana na dan 7. 10. 2020 ob 15. 30 v Mirnu je disciplinski sodnik zoper ND Adrio uvedel
disciplinski postopek. Vodja tekmovanja je disciplinskemu sodniku odstopil tudi korespondenco komunikacije po elektronski pošti in svoje
ugotovitve, ki jih je ugotovil pri pregledu igrišča na Štantu v Mirnu 6. 10. 2020.
Predstavnik ND Adria je 5. 10. 2020 ob 22.15 uri prosil predstavnika ND Primorja za preložitev delegirane tekme 1. kroga Pokala članov MNZ Nova
Gorica na kasnejši termin (v nadaljevanju povzetek) in kot predlog navedel mesec februar 2021, ki bi jim lahko služila kot pripravljalna tekma, ker
se drugo kolo pokala igra šele 3. 3. 2021. Kot razlog prestavitve pokalne tekme je navedel sobotno tekmo z Vipavo in da je bila zaradi močnih
padavin igrišče močno namočeno in dobro zdelano. Po tekmi je še deževalo in padavine so napovedane tudi v prihodnjih dneh. Igrišče so si
ogledali zvečer 5. 10. 2020 in ugotovili, da je močno namočeno na več mestih in močno blatno. Igranje na takšnem igrišču bi bilo skrajno tvegano
za poškodbe igralcev in nihče od tega ne bi imel koristi. Cilj obeh ekip je, da se igra v kolikor toliko normalnih okoliščinah, ki pa na dan tekme
sigurno ne bodo.
Uradni predstavnik ND Primorja je 6. 10. 2020 ob 11.18 uri predstavniku ND Adria odgovoril pisno po elektronski pošti, da se s predlog strinjajo. O
pisnem soglasju ND Primorja je predstavnik ND Adria obvestil vodjo tekmovanja pisno po elektronski pošti 6. 10. 2020 ob 11. 32 uri. Vodja
tekmovanja se z odločitvijo ni strinjal, zato je predstavnik ND Adria zopet pisno odgovoril, da se tekma prestavi v vsakem primeru, tudi če jih
doletijo disciplinske sankcije (6. 10. 2020 ob 16. 55 uri).
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica je odšel v Miren in si ogledal igrišče. Ugotovil je, da je igrišče ni v tako slabo kot so ga opisovali (priložene
fotografije) ni sledu od blata je pa razmočeno, kot posledica deževnega vremena vendar še vedno primerno za igro. V času ogleda igrišča je na
stadion prišel tehnični vodja kluba članske ekipe, ki se je najprej do vodje tekmovanja vedel nespoštljivo in arogantno. Po predložitvi dejstev, kako
je z odpovedjo tekme, kdo odloča, da je igrišče primerno za igro se je v nadaljevanju umirjenega pogovora ugotovilo, da tekmo odpovedujejo zato,
ker lahko na tekmo pride le devet igralcev članskega moštva Adrie. Drugi so odsotni zaradi dela oziroma drugih osebnih obveznosti. Povedano mu
je bilo, da je bil datum in ura tekme dogovorjena pred pričetkom vseh drugih tekmovanj v dogovoru s klubi na sestanku, ko je bil opravljen žreb
pokalnega tekmovanja (klubi so sami določili čas pričetka igranja tekme).
Vodja tekmovanja je ugotovil, da je predstavnik ND Adrie predstavnika ND Primorje zavajal z informacijami in se pri tem izgovarjal na stanje
igrišča, ne pa ne dejstvo, da klub ne more zagotoviti zadostnega števila igralcev zaradi služb in drugih osebnih zadržanosti. Glede na okoliščine in
strinjanja obeh ekip po želji, da se tekma odigra, je vodja tekmovanja tehničnega predstavnika članske ekipe ND Adrie seznanil, da se mora tekma
odigrati v jesenskem delu pred prestopnim rokom. Zaradi nepravočasne odpovedi tekme na katero nima vpliva višja sila sledi disciplinski
postopek.
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Pri temeljitem proučevanj pisnega gradiva (korespondence med kluboma in vodjem tekmovanja, ter osebne ugotovitve vodje tekmovanje na
igrišču, dan pred tekmo) v disciplinskem postopku je disciplinski sodnik ugotovil, da so ugotovitve vodje tekmovanja utemeljene. Sam je na igrišču,
dan pred tekmo ugotovil drugačno stanje, (kraj fotografiral, iz fotografij razvidno, da igrišče ni razmočeno lepo zeleno, ni sledu blata) kot ga je želel
prikazati predstavnik ND Adrie in s tem lažnim prikazovanjem zavajal predstavnika ND Primorja in vodjo tekmovanja.
Ob predložitvi vseh dejstev na ogledu tehničnemu vodji članske ekipe ND Adrie in s sprejetjem posledic neupoštevanja Pravilnika spreminjanja
termina tekem ob upoštevanju oteževalnih okoliščin, zavajanje gostujočega predstavnika in vodje tekmovanja, ter olajševalnih okoliščin (niso
nastali dodatni stroški, pravočasno obveščanje uradnih oseb) (17. člen DP) je disciplinski sodnik odločil, da je ND Adria odgovorna za
nepravočasno neupravičeno odpoved tekme 1. kroga Pokala-Člani MNZ Nova Gorica 2020/21, zato klubu ND Adria izreka kazen, kot je določeno v
sklepu.

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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