Nova Gorica , 03.10.2018

Zapisnik
7/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 03. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3.SNL ZAHOD 18/19 , 6. krog
Plama Podgrad - Adria, 22.09.2018
3.SNL ZAHOD 18/19 , 6. krog Plama Podgrad - Adria, 22. 9. 2018 je bil v 72 minuti izključen igralec Plama Podgard Igor Marinac (reg. št. Izkaznice
43555) zaradi prejetega drugega rumenega kartona. Po izključitvi se je igralec nešportno in nenetično obnašal do glavnega sodnika (protestiral,
preklinjal, pljunil proti sodniku ter zapustil igrišče ter se nato po petih 5 minutah vrnil iz slačilnice in usedel na stol v ograjenem delu igrišča). Pred
tem je dobil prvi javni opomin 71 minuti zaradi brezobzirne igre nad nasprotnikom storjenim v kazenskem prostoru. Igrišče je zapustil nešportno.
Zoper igralca Plama Podgrad Igorja Marinac je bil na podlagi 29/1. člena DP NZS, uvede disciplinski postopek glej DZ 3.SNL Z 2018/19 št. 6 z dne
26.09.2018) Na podlagi določil 3., 6/1., 9/2(3)., 18., 19/1 in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I. E2 in 3 in I. G. 2 Splošnih navodil NZS –
disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 6 (šestih) naslednjih zaporednih
tekmah.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika nogometne tekme, poročila delegata in izjave glavnega sodnika je razvidno, da je igralec Plame Podgrad Igor Marinac v 71. minuti
storil prekršek na brezobziren način nad gostujočim igralcem v svojem kazenskem prostoru. Glavni sodnik je dosodil kazenski udarec in Marincu
pokazal javni opomin. Po uspešno izvedenem kazenskem udarcu gostujočega moštva v 72 minuti je bilo vse pripravljeno za nadaljevanje igre z
začetnim udarcem po dosežene zadetku je Marinac začel glasno protestirati ter z rokami kriliti nad svojo glavo oddaljen približno 15 metrov od
glavnega sodnika (slišali so ga gledalci na stadionu) z naslednjimi besedami – citiram glavnega sodnika tekme:" Ti res nimaš pojma!". Zato mu je
glavni sodnik pokazal drugi javni opomin ter ga izključil. Po pokazanem rdečem kartonu je izključeni igralec Marinac šel mimo glavnega sodnika
oddaljen približno 2 metra proti garderobi in mu pljunil 20 centimetrov pred moje noge ter rekel "Pička ti materna." Zatem je odšel v slačilnico. Po
petih minutah se je vrnil iz slačilnice in se usedel na stol, ki je bil oddaljen 5 metrov od prečne črte igrišča v ograjenem delu igrišča. Takoj, ko ga je
glavni sodnik opazil je pristopil do izključenega igralca, ki je sedel na stolu ter mu ukazal, da zapusti ograjeni del igrišča. Igralec je brez besed odšel
v slačilnico. Po tem ga sodnik ni več opazil.
Na podlagi 31. člen Disciplinskega pravilnika NZS je bil Igor Marinac pozivan, da se v pisni obliki v roku 24 ur od prejema tega obvestila izjasnite
glede disciplinskih kršitvah, vendar pisne izjave ni podal.
Zaradi navedenih kršitev sem mu skladno z disciplinskim pravilnikom in Splošnimi navodili NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS
zaradi;
- Izključitev po prejetem drugem rumenem kartonu, 1 tekma prepovedi nastopanja,
- pljuvanja v smeri sodnika ne da bi ga zadel, 4 tekme prepovedi nastopanja in
- nešportnega in neetičnega vedenja, 1 tekma prepovedi nastopanja
Igralec je imel možnost podati pisno izjavo, kot je navedeno že predhodno v obrazložitvi, vendar tega ni storil. Ob izreku kazni so bile upoštevane
okoliščine, predvsem pri nešportnem in neetičnem vedenju igralca, ker niso bile izrečene grožnje. Za grožnje in žalitve je zagrožena prepoved
nastopanja na treh (3) tekmah. V tem primeru je šlo za nešportno in neetično obnašanje izključenega igralca, zato mu je bila za ta prekršek
izrečene le ena tekma prepovedi nastopanja.
Vse uradne osebe, vodilni in vodstveni ljudje v klubih se morajo zavedati, da zastopajo barvo kluba, ki mora spoštovati norme obnašanja in z
svojim vedenjem dajati vzgled vsem gledalcem in navijačem in s tem spoštovati vse udeležence nogometne igre s športnim obnašanjem in
spoštovanjem pravil fair playa kar pomeni pošteno igro in spoštovanje vseh sodelujočih v tej igri. Na igrišču moramo vsi, ki v nogometu delamo
imeti ničelno toleranco do nasilnih nešportnih in neetičnih ravnanj.
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3.SNL ZAHOD 18/19 , 7. krog
TKK Tolmin - Primorje, 29.09.2018
3. SNL ZAHOD 18/19 , 7. krog TKK Tolmin - Primorje, 29.9.2018 je bil v 75 minuti izključen igralec TKK Tolmin Šuligoj Matija (reg. št. izkaznice 57805)
zaradi prejetega drugega rumenega kartona. Na podlagi določil 9/2(3)., 19/1., in 20. člena DP NZS, ter v povezavi s točko I. G.2 Splošnih navodil
NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS, se igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 (eni) naslednji zaporedni
tekmi.
OBRAZLOŽITEV:
Igralec TKK Tolmin Šuligoj Matija je v 75. minuti storil prekršek nad nasprotnim igralcem tako, da ga je z vlečenjem zaustavil pri napredovanju proti
nasprotnikovim vratom. Glavni sodnik je dosodil prekršek približno osemnajst (18) metrov od branilčevih vrat na desni strani gostujočega napada
in približno osem (8) metrov od vzdolžne črte. Zaradi drugega prejetega rumenega kartona (prvega je prejel v 53 minuti) je sledila izključitev.
Igralec je takoj športno zapustil igrišče in odšel v slačilnico.

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa 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 vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS:
SI56 0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali
njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
Disciplinski sodnik Alojz Žerak l.r.

Stran 2 od 2

