Nova Gorica , 27.03.2019

Zapisnik
6/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 27. marec 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Mlajši dečki U1213 18/19, 14. krog
Gorica U12 - Primorje, 18.03.2019
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 12/13 18/19, 14. krog med ekipama Gorica U 12 – Primorje, 18. 3. 2019 je za ND Primorje nastopal
igralec Nik Komel Rustja, ki ni imel pravice nastopa, ker ni registriran za ND Primorje zato se ND Primorju, na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(7).,
25/1(12) in 29/1, člena DP NZS ND Primorju izreče denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.
Trenerju ND Primorja g Andreju Hrobatu številka licence 10358-UEFA B se zaradi omogočanja igralcu, ki nima pravice nastopanja za ND Primorja
na tej tekmi zato, ker ni registriran nima zdravstvenega pregleda in pravice nastopanja v tem tekmovanju, se na podlagi določil 9/2(1)., 24/1(2).,
24/1(10) in 29/1, člena DP NZS izreče kazen opomin.
Na tekmi je bil dosežen rezultat 5 : 1 za ekipo Gorica U 12. Vstop igralca ND Primorja ni vplival na dosežen rezultat tekme se rezultat tekme
upošteva, ker je ugodnejši za ekipo, ki je v tem primeru igrala skladno s določbami za tekmovanje.
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi prijave sodnika/delegata tekme, da je na tekmi med Gorico U12 in Primorjem prišlo do nastopa igralca ND Primorja Nika Komela
Rustje, ki ni v sistemu Regista, se je v postopku ugotovilo, da igralec ni registriran za ND Primorje in ga trener g Hrobat, ne bi smel evidentirati v
zapisnik o tekmi in mu s tem omogočiti nastopa na tekmi, ki je bila odigrana 18.3.2018 ob 17.30 v Športnem parku v Novi Gorici. Sodnik tekme, ki
je opravljal vlogo delegata je pod opombo zapisnika na prvi strani vpisal še ostale igralce in sicer za Gorica U12: Igralec št. 16 Belingar Urh (ni ga v
sistemu Regista), Primorje: Igralec št. 7 Furlan Luka (ni ga v sistemu Regista); igralec št. 6 Komel Rustja Nik (ni ga v sistemu Regista). Za ostale
igralce vpisane pod opombo se je izkazalo, da so imeli pravico nastopa.
Disciplinski sodnik je v postopku ugotavljanja disciplinskega postopka izrekel najnižjo denarno kazen pravni osebi ND Primorje v višini 50 €
/petdeset evrov/ zato ker mora klub zagotoviti, da njihove uradne osebe izvajajo zaupane naloge v športnem in poštenem duhu, ki zagotavljajo, da
barve kluba zastopajo le osebe, ki imajo pravico nastopanja v določenem tekmovanju. S tem, ko je klub dovolil nastop neregistriranemu igralcu
Nik Komel Rustja na uradni tekmi MNZ Nova Gorica je kršil Pravila tekmovanja mlajših dečkov U13 (8. člen Identifikacija igralcev in 9. člen
zdravniški pregled). S tem dejanjem klub ni izpolnjeval danih obvez skladno s predpisi tekmovanja.
Trenerju ND Primorja g Andreju Hrobatu je disciplinski sodnik določil kazen opomin ob upoštevanju izjave trenerja in posledic, ki so nastale ob
tem dejanju. S svojim dejanjem, ki ga je storil kot trener, pedagog in vzgojitelj mladih športnikov v tem tekmovanju je dovolil nedovoljen poseg v
integriteto tekmovanja pod okriljem MNZ Nova Gorica s tem, ko je dovolil nastop igralcu, ki nima pravice nastopa, zato ker ni registriran za klub
ND Primorje. Gre za poseg v integriteto, poštenje in spoštovanja vseh pravil do vseh nastopajočih v tem tekmovanju pod enakimi pogoji, ki jih
določajo določbe in predpisi MNZ in NZS. Pri določanju kazni je disciplinski sodnik upošteval, da je v tej ligi rezultat nepomemben dejavnik, se ne
vodi lestvica, ampak je želja klubov, da otroci igrajo, da se izoblikuje igralski podmladek, da je igralec letnik generacije ki lahko igrajo ob urejeni
dokumentaciji, drugače bi bila kazen strožja.
Pri tem pa je upošteval tako izjavo ND Primorja kot trenerja, ki svoje dejanje obžalujeta in se opravičujejo vsem prizadetim. Pri tem pa upošteva
tudi dejstvo, da je sodnik tekme, ki je opravljal funkcijo delegata na tej tekmi dovolil nastop igralcu, ki ni imel urejene dokumentacije, kot je to
navedeno v točki 2.2 Pravila tekmovanja mlajših dečkov U13, ker je bil o tem obveščen.
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Primorje črni U12 - Bilje Beli, 26.03.2019
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 12/13 18/19, 14. krog med ekipama Primorje črni U12 – Bilje beli, 26. 3. 2019 ni bil prisoten trener
ND Primorja, zato se na podlagi določil 9/1(2)., 18., 25/1(7) in 29/1(3), člena DP NZS ND Primorju izreče kazen ukor.
OBRAZLOŽITEV:
Na tekmi 14. kroga Mlajši dečki U12/13 18/19 ekipe Primorje ni vodil trener. Razlog ni razviden iz poročil o tekmi. Nogometno društvo Primorje je s
tem kršil pravila tekmovanja MNZ Mlajši dečki U 12/13 v TS 2018/19, ki v 13 členu (trener) določajo, da ekipo vodi trener, ki mora imeti za vodenje
ekipe ustrezno licenco ZNTS, izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za vodenje ekip v ligi mlajših dečkov je
licenca C. 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 mora organizacijsko in
kadrovsko poskrbeti, da v času odsotnosti trenerja nadomesti njegov pomočnik oziroma oseba, ki ima ustrezno licenco in je vpisan v uradno
evidenco prijavljenih trenerjev sistem Regista pred pričetkom tekmovanja. Pri izreku kazni je upoštevana, da gre za tretjo ekipo ND Primorja, ki je
pričela s tekmovanjem v spomladanskem delu in gre za prvo tovrstno kršitev te ekipe.
Pri izreku kazni je upoštevana predkaznovanost za istovrstni prekršek ND Primorje. Trener ni bil prisoten v Tolminu 25. 3. 2018 in je bila za prvo
tovrstno kršitev izrečena kazen opozorilo. Sedaj pa gre za drugo istovrstno kršitev, ko klub na domači tekmi dan kasneje ni imel prisotnega
trenerja, zato je izrečena kazen ukor.

Mlajši dečki U1213 18/19, 15. krog
Gorica U12 - DMNG Gorica B, 25.03.2019
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 12/13 18/19, 15. krog med ekipama Gorica U 12 – DMNG Gorica B, 25. 3. 2019 se po uradni
dolžnosti uvede disciplinski postopek proti trenerju gostov zaradi nešportnega vedenja do nasprotnega igralca in neprimernega vedenja do
sodnika tekme, zato se mu na podlagi določil 9/1(2)., 241(1)., 24/1(4) in 29/1(3), člena DP NZS trenerju DMNG Gorica B g. Davidu Peršiču izreče
kazen ukora.
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi ugotovljenih dejstev navedenih v poročilu sodnika/delegata tekme, da je trener gostov g. Peršič David številka licence 10393-C v času
prekinitve tekme zaradi prekrška nasprotnega igralca nad svojim igralcem vstopil na igrišče brez dovoljenja sodnika tekme ter z neprimernimi
besedami napadel igralca nasprotne ekipe Gorica U12, nato pa še ugovarjal na nekatere sodniške odločitve ter na neprimeren način komuniciral s
sodnikom. Za navedene disciplinske kršitve, se trenerju izreče disciplinska kazen ukor.
Trener ekipe DMNG Gorica B je s tem kršil določila načela lojalnosti, integritete in športnega duha z načeli fair playa, ki preprečujejo vse aktivnosti,
ki bi lahko ogrožale integriteto tekmovanja in vodile k zlorabi svojih pooblastil za neetično in nešportno ravnanje. Potrebno je ostro in
brezkompromisno nasprotovati vsakemu izražanju nestrpnosti, sovraštva in žalitve dostojanstva vseh akterjev nogometne igre in spoštovati
načela deset zlatih pravil ki vzpodbujajo nogometno igro k športnemu in spoštljivemu vedenju. K temu vsakega trenerja zavezuje Statut zveze
nogometnih trenerjev kot Kodeks obvez in vedenja nogometnih trenerjev.

Bilje Beli - Adria, 25.03.2019
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 12/13 18/19, 15. krog med ekipama Bilje Beli – Adria, 25. 3. 2019 ni bil prisoten predstavnik kluba
ND Adria, zato se na podlagi določil 9/1(1)., 18., 25/1(7) in 29/1, člena DP NZS DN Adria izreče kazen opozorilo
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika o tekmi je razvidno da na prvenstveni tekmi MNZ Nova Gorica – mlajši dečki U 12/13 v 15 krogu med ekipama Bilje Beli : Adria ND
Adria ni imela na tekmi predstavnika kluba. S tem je klub kršil določbe, ki določajo da mora na tekmi klub predstavljati predstavnik kluba in trener.
Razloga zakaj predstavnika kluba ni bilo iz poročil ni razvidno. Ker gre za prvo kršitev, se ND Adria izreče kazen kot je določeno v izreku.
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Hidria Tolmin črni - Primorje črni U12, 25.03.2019
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 12/13 18/19, 15. krog med ekipama Hidria Tolmin črni – Primorje črni U12, 25. 3. 2019 ni bil
prisoten trener ND Primorja, zato se na podlagi določil 9/1(1)., 18., 25/1(7). in 29/1(3). členom DP NZS ND Primorju izreče kazen opozorilo.
OBRAZLOŽITEV:
Na tekmi 15. kroga Mlajši dečki U12/13 18/19 ekipe Primorje ni vodil trener. Razlog ni razviden iz poročil o tekmi. Nogometno društvo Primorje je s
tem kršil pravila tekmovanja MNZ Mlajši dečki U 12/13 v TS 2018/19, ki v 13 členu (trener) določajo, da ekipo vodi trener, ki mora imeti za vodenje
ekipe ustrezno licenco ZNTS, izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za vodenje ekip v ligi mlajših dečkov je
licenca C. 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 mora organizacijsko in
kadrovsko poskrbeti, da v času odsotnosti trenerja nadomesti njegov pomočnik oziroma oseba, ki ima ustrezno licenco in je vpisan v Registo.
Pri izreku kazni je upoštevana, da gre za tretjo ekipo ND Primorja, ki je pričela s tekmovanjem v spomladanskem delu in gre za prvo tovrstno
kršitev te ekipe.

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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