Nova Gorica , 15.10.2020

Zapisnik
6/2020. 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
Primorska članska liga 20/21, 6. krog
Renče - Bistrc Irbis, 10.10.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 6. krog, Renče : Bistrc Irbis, odigrana 10. 10. 2020 ob 16.00 na igrišču v Renčah, uradna oseba
ekipe Renč ni spoštovala protokola pri oddaji uradne dokumentacije za zapisnik (zamudili 5 minut). Na podlagi določil 3/2., 4/1(h), 7. in 8/4(a).
člena DP, se ND Renče izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 56. krog, Renče :Bistrc Irbis je
razvidno, da uradna oseba Renč ni spoštovala protokola pri oddaji uradne dokumentacije za zapisnik (zamudili 5 minut).
Organizator tekmovanja MNZ Nova Gorica je na podlagi Tekmovalnega pravilnika in drugih predpisov, izdajalo dodatna navodila za tekmovanje v
EPNL člani. V 2. člene (pisanje zapisnika) je v točki 2. 2. Oddaja dokumentacije določeno Predstavniki klubov so delegatu dolžni izročiti spisek
igralcev in športne izkaznice najmanj 60 minut pred začetkom tekme. Predstavniki klubov so delegatu dolžni posredovati vse zahtevane podatke
(dovoljenje za igranje tekme, soglasje o igrišču, reg. št. avtomobila, št. varnostnikov oz. rediteljev, itd.).
Iz zgoraj opisanega izhaja, da uradna oseba ND Renč ni spoštovala predpisanega protokola in s tem kršila citirana navodila. Zaradi tega ni nastalo
posledic in se je tekma lahko pričela igrati pravočasno.
ND Renče je s tem, ko ni zagotovilo spoštovanje predpisov kršilo citirane predpise in je za njih klub disciplinsko odgovoren, zato se klubu izreče
kazen kot je določeno v sklepu.

EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 6. krog, Renče : Bistrc Irbis, odigrana 10. 10. 2020 ob 16.00 na igrišču v Renčah, uradna oseba
Bistrc Irbis ni spoštovala protokola pri oddaji uradne dokumentacije za zapisnik (zamudili 5 minut). Na podlagi določil 3/2., 4/1(h), 7. in 8/4(a). člena
DP, se ND Bistrc izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 6. krog, Renče :Bistrc Irbis je
razvidno, da uradna oseba ekipe Bistrc ni spoštovala protokola pri oddaji uradne dokumentacije za zapisnik (zamudili 5 minut).
Organizator tekmovanja MNZ Nova Gorica je na podlagi Tekmovalnega pravilnika in drugih predpisov, izdajalo dodatna navodila za tekmovanje v
EPNL člani. V 2. člene (pisanje zapisnika) je v točki 2. 2. Oddaja dokumentacije določeno Predstavniki klubov so delegatu dolžni izročiti spisek
igralcev in športne izkaznice najmanj 60 minut pred začetkom tekme. Predstavniki klubov so delegatu dolžni posredovati vse zahtevane podatke
(dovoljenje za igranje tekme, soglasje o igrišču, reg. št. avtomobila, št. varnostnikov oz. rediteljev, itd.).
Iz zgoraj opisanega izhaja, da uradna oseba ND Bistrc ni spoštovala predpisanega protokola in s tem kršila citirana navodila. Zaradi tega ni nastalo
posledic in se je tekma lahko pričela igrati pravočasno.
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ND Bistrc je s tem, ko ni zagotovilo spoštovanje predpisov kršilo citirane predpise in je za njih klub disciplinsko odgovoren, zato se klubu izreče
kazen kot je določeno v sklepu.

Korte - Boreas Ajdovščina, 10.10.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 6. krog, Korte : Boreas Ajdovščina, odigrana 10. 10. 2020 ob 16.00 na Stadionu Malija, je NK
Korte Avtoplus odgovorno za pomanjkljivo organizacijo nogometne tekme, ker niso v celoti spoštovali Sklepov za organizacijo tekem pod okriljem
NZS v primeru prisotnosti gledalcev COVID-19, niso zagotovili nosil in osebe za prenos poškodovanih igralcev, ni bilo vodje varnosti, zato se na
podlagi določil 3/2., 4/1(e)., 4/1(h)., 8/4(b)., 16., v zvezi s 7. členom DP NS se za navedene kršitve NK Korte Avtoplus izreče enotna kazen UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 6. krog, Korte : Boreas Ajdovščina
je razvidno, da vodstvo NK Korte Avtoplus odgovorno za pomanjkljivo organizacijo nogometne tekme, ker niso v celoti spoštovali Sklepov za
organizacijo tekem pod okriljem NZS v primeru prisotnosti gledalcev COVID-19, niso zagotovili nosil in osebe za prenos poškodovanih igralcev, ni
bilo vodje varnosti.
V svojem poročilu delegat tekme ugotavlja, da je bil na tekmi en redar oblečen v markirni majici. Nosil ni bilo, ker niso imeli ključa od shrambe.
Odgovorne osebe za to ni bilo na tekmi po zagotovilu uradnega predstavnik domače ekipe. Slednjemu je v razgovoru svetoval glede organizacije
tekme in opozoril, da na naslednjih tekmah imajo stvari urejene, kot je določeno v navodilih. Ugotavlja, da je v klubu problem zagotoviti toliko
ljudi, ki bi pomagali pri organizaciji nogometne tekme. Zagotovili so, da se bodo potrudili in imeli na naslednji tekmi urejene vse zahtevane pogoje.
Svetoval jim je, kaj morajo postoriti glede COVID-19. Pred vhodom v območje stadiona in na zidu pred pisarno so imeli dve razkuževalni sredstvi in
napis o razkužitvi prostorov. Svetoval jim je, da v slačilnico gostov in sodnikov dodelijo po eno razkužilo.
Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica je na podlagi Tekmovalnega pravilnika in drugih predpisov, izdalo dodatna navodila za tekmovanje v
EPNL člani. Za izvedbo tekem so v veljavi in se uporabljajo Navodila za tekmovanje tekmovalni sezoni 2020/2021. Zaradi nastale zdravstvene
situacije s pojavom novega virusa COVID-19 pa so z namenom zagotavljanja varnosti vseh udeležencev potrebne določene prilagoditve navedene
v Navodilih za organizacijo tekem pod posebnimi pogoji. Neizpolnjevanje obveznosti, navedene v tem dokumentu se kaznuje v skladu z
disciplinskim pravilnikom
Iz tega izhaja, da odgovorna oseba NK Korte Avtoplus ni zagotovila vseh potrebnih ukrepov pri organizaciji tekme, kot to navajajo zgoraj citirana
navodila in sklepi ter priporočila (COVID-19). Trenutna zdravstvena stanje ob pojavu virusa COVID-19 zahteva od vseh, da se zaradi preprečevanje
izvaja sprejete ukrepe, navodila priporočila zaradi boljšega sledenja pojava virusa in sledenja oseb, ki so bile v stiku z osebo, ki je lahko okužena z
virusom. Zato je potrebno zagotoviti kontroliran vstop za vase sodelujoče na tekmi (uradne osebe, dodatni seznami, merjenje temperature in
ugotavljanje znakov vsakega, ki vstopa na stadion in kasneje na igrišče. Vso dokumentacijo je potrebno hraniti 30 dni v klubu in biti na razpolago
zdravstveni službi ob pojavu okužbe z virusom na tekmi.
Za organizacijo nogometne tekme je potrebno zagotoviti vodjo varnosti, osebe in nosila za prenos poškodovanih igralcev, osebo in tablo za
nakazovanje menjav. Vsak klub, ki se je odločil, da bo tekmoval v EPNL-Člani se je zavezal, da bo spoštoval navedena navodila, da bo tekmovanje
potekalo v mejah regularnosti in enako za vse klube.
Pri izreku kazni za storjene disciplinske prekrške je disciplinski sodnik upošteval okoliščine (predkaznovanost) ter vložen trud ob vseh obveznostih
in zahtevah COPVID-19. Disciplinski sodnik ugotavlja, da je NK Korte Avtoplus odgovoren za prekrške, ker ni upoštevala in izvajala vseh navedenih
predpisov, zato izreka enotno kazen, kot je določeno v sklepu.

EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 6. krog, Korte : Boreas Ajdovščina, odigrana 10. 10. 2020 ob 16.00 na Stadionu Malija, se zaradi
kršitve predpisov NZS in MNZ Nova Gorica zato, ker je bila ekipa Boreas Ajdovščina na tekmi brez uradnega predstavnika ekipe, na podlagi določil
3/1., 4/1(h), 7., in 8/4 /a/. člena DP, se ŠD Boreas Ajdovščina za ta prekrška izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 6. krog, Korte : Boreas Ajdovščina je
razvidno, da ekipa Boreas Ajdovščina na tekmi ni imel uradnega predstavnika kluba. Klub je želel prijaviti kot predstavnika prisotno osebo, ki ga ni
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v sistemu Regista, zato mu ni bilo dovoljeno, da se nahaja v tehničnem prostoru Boreas Ajdovščina. Bili so podučeni, da je potrebno v sistem
Registo vpisat uradne osebe.
Navodila, sklepi Pravilniki tekmovanj NZS in dodatna navodila za tekmovanje v EPNL- Člani za tekmovalno sezono 2020/21, ki jih je izdala MNZ
Nova Gorica je v 7. členu (uradne osebe) 7.1. Splošno določeno, da se v uradni zapisnik lahko vpiše 7 /sedem/rezervnih igralcev in 5 /pet/ članov
strokovnega vodstva, ki lahko v času tekme sedijo na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo in sicer: 7 /sedem/ rezervnih igralcev, glavni
trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, predstavnik kluba. Predstavnik kluba uradno zastopa klub na posamezni tekmi in mora biti
dosegljiv delegatu, sodnikom in drugim uradnim osebam. Oseba, ki za klub opravlja delo glavnega trenerja (se kot trener pojavlja v medijih in vodi
ekipo na treningih ter tekmah) je lahko v zapisnik prijavljena le kot glavni trener in ne more biti prijavljena kot katerakoli druga uradna oseba (npr.
igralec, predstavnik kluba, pomočnik trenerja, zdravnik ali fizioterapevt). Na tekmah se zahteva prisotnost osebe zadolžene za varovanje (vodja
varnosti). Vse uradne osebe morajo imeti na vidnem mestu predpisane identifikacijske priponke. Če pride do menjave uradne osebe, je klub
dolžan obvestiti Licenčni oddelek in v programu Regista vnesti spremembo najmanj 3 dni pred tekmo, na kateri bo nova uradna oseba prijavljena
v zapisnik.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da je ŠD Boreas Ajdovščina storilo prekršek, ker ni upoštevalo in izvajalo navedenih predpisov, zato jim disciplinski
sodnik izreka kazen kot je izrečena v sklepu, ker gre za prvo tovrstno kršitev.

Ilirska Bistrica - Košana, 10.10.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 6. krog, Ilirska Bistrica : Košana, odigrana 10. 10. 2020 ob 16.00 v ŠC Trnovo v Ilirski Bistrici je NK
Ilirska Bistrica odgovorno za pomanjkljivo organizacijo nogometne tekme, ker niso zagotovili nosil in osebe za prenos poškodovanih igralcev in ni
bilo osebe in table za nakazovanje menjave, zato se na podlagi določil 3/2., 4/1(e)., 4/1(h)., 8/4(a)., v zvezi s 7. členom DP NS se za navedene kršitve
NK Ilirska Bistrica izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 6. krog, 6. krog, Ilirska Bistrica :
Košana je razvidno, da je NK Ilirska Bistrica odgovorno za pomanjkljivo organizacijo nogometne tekme, ker niso zagotovili nosil ter osebe za
prenos poškodovanih igralcev, ni bilo osebe in table za nakazovanje menjave igralcev.
Organizator tekmovanja MNZ Nova Gorica je na podlagi Tekmovalnega pravilnika in drugih predpisov, izdajalo dodatna navodila za tekmovanje v
EPNL člani. V členu 4. točka 4.4 . Menjave se morajo vršiti z uporabo table s številkami za menjavo igralcev, ki jo mora zagotoviti klub domačin in v
6. členu (zdravniška pomoč) tretja alinea (nosila in dve osebi za prenos poškodovanih igralcev).
Na podlagi ugotovljenih dejstev in upoštevanju teže prekrška je disciplinski sodnik določil kazen, ki je primerna teži prekrška, zato je NK Ilirska
Bistrica izrekel kazen kot je določena 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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