Nova Gorica , 30.09.2020

Zapisnik
4/2020. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 30. september 2020, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Primorska članska liga 20/21, 4. krog
Bistrc Irbis - Boreas Ajdovščina, 26.09.2020
EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 4. krog, Bistrc Irbis : Boreas Ajdovščina, odigrana 26. 9. 2020 ob 17.00 v Športnem centru Trnovo
v Ilirski Bistrici, predstavnik ND Bistrc ni imel na tekmi prisotnega vodje varnosti, zato se na podlagi določil 3/1., 4/1(h), 7., in 8/4 /a/. člena DP,
ekipa ND Bistrc za prekršek izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 4. krog, Bistrc Irbis : Boreas
Ajdovščina je razvidno, da uradni predstavnik ekipe ND Bistrc ni v zapisnik o tekmi prijavil osebe zadolžene za varnost
Organizator tekmovanja MNZ Nova Gorica je na podlagi Tekmovalnega pravilnika in drugih predpisov, izdajalo 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. V členu 7 (uradne osebe) in v točki 7.1. Splošno je navedeno, 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.
Pri izreku kazni za storjen disciplinski prekršek je disciplinski sodnik upošteval okoliščine (predkaznovanost) za tovrstno kršitev. Disciplinski
ugotavlja, da je ND Bistrc odgovorna za prekrške, ker ni upoštevala in izvajala predpisov za ta nivo tekmovanja, zato disciplinski sodnik izreka
kazen kot je izrečeno v sklepu

EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 4. krog, Bistrc Irbis : Boreas Ajdovščina, odigrana 26. 9. 2020 ob 17.00 v Športnem centru Trnovo
v Ilirski Bistrici se zaradi nešportnega vedenja več igralcev Bistrc Irbis, na tekmi so prejeli pet (5) rumenih kartonov, na podlagi določil 3/2., 4/1(l).,
8/4(c)., 9/5., in v povezavi z 10/4. člena DP ekipi ND Bistrc izreče denarna kazen v višini 50 € /z besedo: petdeset evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi EPNL-ČLANI 2020/21, ki jo vodi MNZ Nova Gorica, 4. krog, Bistrc Irbis : Boreas
Ajdovščina je razvidno, da so igralci ekipe Bistrc Irbis na prvenstveni tekmi prejeli pet (5) rumenih kartonov, zaradi nešportnega vedenja njihovih
igralcev (3 x zaradi brezobzirne igre in 2 x ugovarjanje).
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Disciplinski sodnik je uvedel disciplinski postopek po uradni dolžnosti skladno z določili 2 odstavka 32. člena DP NZS zaradi nešportnega vedenja
večjega števila igralcev ND Bistrc na tekmi. Vsak prejet (rumeni) karton se sankcionira v vrednosti 10 € /z besedo: deset evrov/. ND Bistrc se izreče
denarna 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.

Stran 2 od 2

