Nova Gorica , 16.10.2019

Zapisnik
4/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 16. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U11, 4. krog
Gorica beli - Idrija, 12.10.2019
Starejši cicibani U-11 2019/20 MNZ Nova Gorica 4. krog Gorica beli - Idrija, odigrana 12. 10. 2019 ob 09.00 v športnem parku Nova Gorica na
igrišču z umetno travo, se zaradi se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Gorica zaradi nepravočasnega vnosa zapisnika o tekmi v
aplikacijo Regista NZS na podlagi določil 3/2., 4/1(h)., 8/4(b)., 17. in 36/2. člena DP, ND Gorica izreče kazen UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Pri pregledu vnosov zapisnika v sistem Regista Nogometne zveze Slovenije, namenjena vodenju vseh nogometnih tekmovanj, ki so pod okriljem
Nogometne zveze Slovenije ali ene izmed Medobčinskih nogometnih zvez je bilo ugotovljeno, da uradna oseba kluba ND Gorica ni v predpisanem
roku pred nogometno tekmo vnesla zapisnik v omenjeno aplikacijo. Zapisnik je bil vnesen v aplikacijo Regista 15. 10. 2019.
Pri upoštevanju izreka sankcije, je disciplinski sodnik upošteval oteževalno okoliščino sladno z 17. členom DP NZS. V prvem primeru so zapisnik o
nogometni tekmi, ki je bila odigrana 5. 10. 2019 vnesli 16. 10. 2019 in v drugem primeru 15. 10. 2019. Ugotavlja, da gre za drugo istovrstno kršitev
v tem prvenstvu (glej DZ štev. 3/2019 z 10. 10. 2019 in objavljen na intranetni strani MNZ Nova Gorica istega dne), zato se izreče kazen ukora, ki je
zadnja preventivna sankcija pred izrekom denarne kazni.
Vodstvo kluba se naroča, da je pozorna na pravočasen in pravilen vnos, ker mora biti zapisnik o tekmi oddan pred pričetkom tekme skladno s
predpisi MNZ/NZS.
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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