Nova Gorica , 14.10.2019

Zapisnik
1/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 14. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG članski pokal , 2.krog
Primorje - Brda, 09.10.2019
Pokal člani 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Primorje - Brda, odigrana 9. 10. 2019 ob 16.00 na mestnem štadionu v Ajdovščini, je bil v 9 minuti
prvega polčasa nogometne tekme zaradi storjenega prekrška nad nasprotnim igralcem , ki je bil v čisti priložnosti za doseganje zadetka izključen
igralec NK Brda Tim Golob (reg. št. izkaznice 64909), zato se na podlagi določil 5/b., 8/1(d)., 9/1. in 22. in 36/2 člena DP ter v povezavi s točko I.G.1
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu NK Brda Dobrovo Timu Golob za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/
tekmi pokala MNZ Nova Gorica.
OBRAZLOŽITEV:
Na tekmi 2. roga Pokala MNZ Nova Gorica – člani 2019/20, ki je bila odigrana 9. 10. 2019 ob 16.00 na mestnem štadionu v Ajdovščini med ekipama
Primorje in Brda je iz zapisnika tekme in poročila delegata razvidno, da je bil v 9 minuti prvega polčasa zaradi storjenega prekrška nad nasprotnim
igralcem, ki je bil v čisti priložnosti za zadetek izključen igralec NK Brda Dobrovo štev. 17 Tim Golob. Timi je storil prekršek tako, da je z vlečenjem
nasprotnega igralca, ki je bil v čisti priložnosti za zadetek le tega preprečil. Igrišče je zapustil mirno. Za to se mu za storjeni prekršek izreče
prepoved nastopanja na 1 /eni/ zaporedni tekmi pokala MNZ Nova Gorica.

Pokal člani 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Primorje - Brda, odigrana 9. 10. 2019 ob 16.00 na mestnem štadionu v Ajdovščini, se zaradi
nešportnega vedenja več igralcev ekipe NK Brda Dobrovo, ki so na tekmi prejeli štiri /4/ rumene in rdeči karton, na podlagi določil 3/2., 4/1(l).,
8/4(c)., 10/4.m v povezavi s 9/5. in 32/2 členom DP, NK Brda Dobrovo izreče denarna kazen v višini 85 € /z besedo: petinosemdeset evrov/
OBRAZLOŽITEV:
IZ poročila delegata nogometne tekme in zapisnika nogometne tekme 2. kroga Pokala MNZ Nova Gorica – člani 2019/20, ki je bila odigrana 9. 10.
2019 ob 16.00 na mestnem štadionu v Ajdovščini med ekipama Primorje in Brda je razvidno, da je sodnik tekme zaradi nešportnega vedenja javno
opomnil štiri igralce NK Brda Dobrovo in enega izključil. Zaradi nešportnega vedenja več igralcev NK Brda Dobrovo (vlečenje, igra z roko,
brezobzirna igra in vlečenja nasprotnega igralca, ki je bil v čisti priložnosti za doseganje zadetka), se po uradni dolžnosti NK Brda Dobrovo izreče
denarna kazen v višini 85 € /petinosemdeset/ evrov. Vsak prejet (rumeni) karton se sankcionira v vrednosti 15 € /petnajst/ evrov in izključitev (rdeč
karton) se sankcionira z denarno kaznijo 25 € /petindvajset/ evrov. NK Brda Dobrovo se izreče skupna denarna kazen v višini 85 € /z besedo:
petinosemdeset evrov/.

Fama Vipava - Adria, 09.10.2019
Pokal člani 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. krog Fama Vipava - Adria, odigrana 9. 10. 2019 ob 17.00 na Stadionu Ob Beli v Vipavi se zaradi kršitve
predpisov MNZ Nova Gorica ND Adria, ki je na pokalni nogometni tekmi nastopila brez prisotnosti glavnega trenerja, na podlagi določil 3., 4/1(h),
7., 8/4(a) in 32/1 prva alinea. člena DP, ND Adrii izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
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Iz poročila delegata o odigrani nogometni tekmi 2. kroga pokala -člani 2019/20 MNZ Nova Gorica med ekipama Fama Vipava in Adria iz Mirna, ki je
bila odigrana 9. 10. 2019 ob 17.00 na Stadionu Ob Beli v Vipavi je razvidno, da je uradni predstavnik ND Adria g. Matej Godnič st. delegata s pisno
izjavo obvestil, da je bil na zadnji prvenstveni nogometni tekmi (3 SNL ZAHOD) odpuščen trener ND Adrie.
Disciplinski sodnik ugotavlja, na podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin, da je doslej ND Adrijo vodil trener g. Mitja Kristančič, ki je odstopil iz te
funkcije na prvenstveni tekmi 8. kroga
3 SNL ZAHOD.
ND Adria je licenciran nogometni klub, ki mora izpolnjevati vse kriterije, da je pridobil ustrezno licenco za tekmovanje v 3 slovenski nogometni ligi.
V pravilniku o licenciranju nogometnih klubov so v 2. člen Obvezni licenčni kriteriji za pridobitev licence so: a) športni (Priloga I), b) infrastrukturni
(Priloga II), c) kadrovski in administrativni (Priloga III), d) pravni (Priloga IV) in e) finančni (Priloga V) in so sestavni del tega Pravilnika. V Prilogi III:
Kadrovski in administrativni kriteriji so od točke K.10 do točke K. 15 so določeni pogoji, ki jih je klub izpolnil ob sprejemu licence tekmovanje v 3
SNL.
V dokumentu MNZ Nova Gorica Pravila tekmovanja za pokal MNZ (člani in mladinci) v TS 2019/20 je v 11. člen (uradne osebe) določeno, da je
lahko v uradni zapisnik vpisanih največ 7 (sedem) rezervnih igralcev in največ 5 (pet) članov strokovnega vodstva, ki lahko v času tekme sedijo tudi
na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo, in sicer:
- 7 (sedem) rezervnih igralcev,
- predstavnik kluba (obvezen)
- glavni trener (obvezen)
- pomočnik trenerja,
- zdravnik
- fizioterapevt/maser (obvezen)
Na poklanih tekmah je klub dolžan v zapisnik prijaviti predstavnika kluba, glavnega trenerja z veljavno licenco in fizioterapevta/maserja, ostale
uradne osebe pa v kolikor to sam želi.
Prijavljene uradne osebe je klub dolžan navesti v prijavi za tekmovanje. Osebe, ki niso predhodno prijavljene v programu Regista in potrjene strani
MNZ Nova Gorica ne morejo biti vpisane v zapisnik, niti ne smejo biti na klopi za rezervne igralce. Klub domačin mora za varnost in zdravje igralcev
na tekmi zagotoviti fizioterapevta/maserja, ki je dolžna ob poškodbah pomagati tudi nasprotnikovim igralcem ter dežurno klubsko vozilo za
prevoz poškodovanih oseb. Na tekmi morajo biti prisotna nosila in dve osebi za prenos igralcev.
V istem dokumentu v 12. člen (trenerji) določeno, da morajo biti trenerji prijavljeni v programu Regista in imeti za vodenje ekip ustrezno licenco
ZNTS, izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Za članske pokalne tekme se zahteva najmanj licenca B, za mladinske pokalne
tekme pa najmanj C licenca. Tuji trenerji, ki niso državljani Republike Slovenije in prihajajo iz držav, ki imajo podpisano pogodbo o priznavanju
strokovne usposobljenosti s strani UEFA, morajo imeti ustrezni strokovni naziv in izdano licenco ZNTS za tekmovalno obdobje. Za vodenje ekip v
tekmovanjih NZS v mladinskih kategorijah morajo ob prošnji za izdajo licence ZNTS predložiti ustrezno potrdilo o znanju slovenskega jezika na
osnovni ravni in sklenjeno pogodbo s klubom za najmanj eno tekmovalno leto. Trenerjem, ki so pridobili strokovno izobrazbo za pridobitev
ustrezne trenerske licence na šolanjih v Republiki Sloveniji, ni potrebno predložiti potrdila o znanju slovenskega jezika na osnovni ravni.
ND Adria bi v skladu s predpisi in dovoljenjem licenčnega oddelka lahko določila trenerja v klubu z ustrezno licenco, ki bi začasno vodil na tekmi
pokala MNZ Nova Gorica člansko ekipo kot trener. Od odstopa do tekme je preteklo tri delovne dni. Ker ND Adria ni spoštovala sprejetih
predpisov se klubu izreče kazen opozorila, ker gre za prvi prekršek v tem pokalnem tekmovanju.

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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