Nova Gorica , 21.10.2020

Zapisnik
7/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 21. 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, 7. krog
Boreas Ajdovščina - Komen, 17.10.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 7. krog, Bores Ajdovščina : Komen, odigrana 17. 10. 2020 ob 17.00 v ŠC Police v Ajdovščini na
igrišču z umetno travo je bil izključen v 60. minuti tekme igralec ŠD Bores Ajdovščina Anže Krapež (štev. reg. izkaznice 56958) zaradi brezobzirne
igre nad nasprotnim igralcem, za kar je prejel drugi javni opomin in posledično rdeči karton, zato se na podlagi določil 5(a)., 8/1(d)., 9/1 in 22. člena
DP ter v povezavi s točkama I.G. 2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu ŠD Bores Ajdovščina Anžetu Krapežu za ta prekršek
izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, , 7. krog, Bores Ajdovščina : Komen
in poročila o izključitvi/incidentu s strani delegata in sodnika tekme je razvidno, da je bil v 60. minuti tekme izključen igralec ŠD Bores Ajdovščina
Anže Krapež zaradi brezobzirne igre (štart s podplatom) nad nasprotnim igralcem, za kar je prejel drugi javni opomin in bil posledično izključen.
Pred tem si je Krapež v 58 minuti tekme prislužil prvi javni opomin zaradi medsebojnega nešportnega prerivanja z nasprotnim igralcem. Igralec je
športno in mirno zapustil igrišče.

Galeb Ankaran - Korte, 17.10.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 7. krog, Galeb Ankaran : Korte, odigrana 17. 10. 2020 ob 16.00 v ŠRC Ankaran, se zaradi kršitve
predpisov NZS in MNZ Nova Gorica zato, ker je bila ekipa Kort na tekmi brez uradnega predstavnika ekipe, na podlagi določil 3/1., 4/1(h), 7., 8/4
/b/., in 17. člena DP, se NK Korte Avtoplus za ta prekrška izreče UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 7. krog, Galeb Ankaran : Korte je
razvidno, da ekipa Kort na tekmi ni imel uradnega predstavnika kluba. Klub je želel prijaviti kot osebo, ki ga ni v sistemu Regista.
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 NK Korte Avtoplus storilo istovrstni prekršek (glej DZ št. 3 z 23. 9. 2020) oteževalne okoliščine (17. člen DP), ker
ni upoštevalo in izvajalo navedenih predpisov, zato jim disciplinski sodnik izreka kazen kot je izrečena v sklepu, ker gre za drugo istovrstno kršitev.
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Košana - Renče, 18.10.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 7. krog, Košana : Renče, odigrana 18. 10. 2020 ob 15.30 na Stadionu NK Jadran v Krvavem
Potoku, je ekipa Renč nastopila brez trenerja. Na podlagi določil 4/1(h), 7. in 8/4(c). člena DP ter ob upoštevanju obteževalnih okoliščin po 17. členu
DP, ki se kaže kot ponovitev kršitve, se ND Renče izreče denarna kazen v višini 100 € /z besedo: sto evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 7. krog, Košana : Renče je razvidno
da ND Renče niso na tekmi imeli trenerja. Pod opombe je delegat tekme napisal:« Zaradi službene zadržanosti je odsoten trener gostujoče ekipa
NK Renče«.
Pri dodatnem preverjanju pri vodji tekmovanja je bilo ugotovljeno, da vodstvo klub ni obvestilo ali opravičil izostanka trenerja zaradi službene
odsotnosti. ND Renče ima težavo v tem, ker nima trenerja članske ekipe. bolezni. Pri preverjanju v sistemu Regista je razvidno, da je klub vnesel
dve osebi pod funkcijo trenerja. Ena oseba ima trenersko licenco UEFA B in ena oseba pomočnik trenerja trenersko licenco C. Ekipa ND Renč
ponavlja istovrstno kršitev nastopa ekipe brez trenerja, za kar je bila obravnavana v disciplinskem postopku (glej DZ št. 2/2020 z 16. 9. 2020, št.
3/2020 z 23. 9. 2020 in št. 5/2020 z 7. 10. 2020, ko jim je bila prvič izrečena denarna kazen po dveh preventivnih sankcija (opozorilu in ukor)u. V
prvem krogu ND Renče niso igrali, ker so se v tekmovanje prijavili štiri dni pred pričetkom tekmovanja, zato je njihova tekma s klubom NK Korte
Avtoplus, ki je bil v prvem krogu prost določen naknaden datum odigravanja tekme v mesecu novembru 2020. V četrtem krogu so odpovedali
tekmo zaradi močnega deževja in je bilo zato igrišče neprimerno za igro.
Organizator tekmovanja MNZ Nova Gorica je na podlagi Tekmovalnega pravilnika in drugih predpisov, izdajalo dodatna navodila za tekmovanje v
EPNL člani. v členu 7.2. trener: Trenerji morajo imeti za vodenje ekip ustrezno licenco izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc.
Zahtevana licenca za vodenje ekip v EPNL je licenca UEFA B, zahtevana licenca za pomočnika je licenca C. Trener, ki začasno ne more opravljati
svoje funkcije zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem kluba (bolezen, poškodbe ob nesrečah ipd.), je lahko na podlagi posebnega
dovoljenja MNZ začasno zamenjan z drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ za obdobje 60 dni.
V primeru, da med tekmovalnim letom iz kakršnihkoli razlogov pride do prekinitve pogodbe med klubom in trenerjem, mora klub angažirati
novega trenerja, ki v celoti izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe na podlagi Pravilnika o podeljevanju licenc ZNTS in na podlagi sklepov
organov MNZ/NZS. Ekipo lahko začasno vodi drug klubski trener, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ za obdobje 60 dni.
V disciplinskem postopku je bilo razvidno, da uradni predstavnik kluba ni razen informacije o službeni zadržanosti navedel druge informacije. Prav
tako odgovorna oseba kluba ni o tem predhodno obvestila vodjo tekmovanja in opravičila izostanek trenerja. V kolikor je odsotnost službene
narave, se jo da predvideti in pri tem pravočasno obvestiti vodjo tekmovanja in zagotoviti prisotnost pomočnika trenerja. Glede na okoliščine, da
klub nima prisotnega trenerja na štirih tekmah v sedmih krogih prvenstva, pri tem pa so dva kroga odpovedali (upravičeno) je vidno, da klub ne
spoštuje navodila, da mora tekmo voditi trener ekipe. Disciplinski sodnik navedbe uradne osebe ND Renč sprejme, vendar bi se odgovorna oseba
kluba morala potruditi in zagotovili prisotnost vsaj enega od trenerjev. ND Renče je s tem, ko ni zagotovilo trenerja kršilo citirane predpise in je za
njih klub disciplinsko odgovoren.
Pri izreku kazni za storjen disciplinski prekršek je disciplinski sodnik upošteval oteževalno okoliščino (predkaznovanost za istovrstni prekršek). Klub
je bi obravnavan od najmilejše preventivne kazni in se stopnjevala iz kroga v krog, ker niso uredili vse potrebno za določitev trenerja, ki bo vodil
ekipo v tekmovanju, niti niso poizkusili začasno urediti primer, kot jim to omogočajo pravila, zato se klubu izreče denarna 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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