Nova Gorica , 23.09.2019

Zapisnik
1/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 23. september 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U1213, 1. krog
Brda - Primorje črni, 16.09.2019
Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog Brda – Primorje črni, odigrana 16. 9. 2019 ob 17.00 v Športnem parku Vipolže na
pomožnem igrišču se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Primorje, ki je na tekmi nastopila brez prisotnosti glavnega trenerja, na
podlagi določil 4/1(h), 7., 8/4(a) in 32/1 prva alinea. člena DP, ND Primorju izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnika/delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Mlajši dečki U-12/13, 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog med nogometnima
ekipama Brda – Primorje črni, ki je bila odigrana 16. 9. 2019 ob 17.00 v Športnem parku Vipolže na pomožnem igrišču je razvidno, da je
sodnik/delegat tekme ugotovil, da ND Primorje ni na tekmi zastopal glavni trener ekipe U 12/13 g. Pintar Uroš (licenca 10394 UEFA A). Predstavnik
kluba ni navedel razloga odsotnosti trenerja, ki so ga vpisali v zapisnik o tekmi.
Pravila tekmovanja mlajših dečkov U 13 v 13. člen (vodenje moštev) določajo da mora imeti vsaka ekipa v tekmovanju trenerja, 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.
V dokumentu Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah je v 20 točki ZAČASNA ZAMENJAVA TRENERJA določa, da trener, ki
začasno ne more opravljati svoje funkcije zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem kluba (bolezen, poškodbe ob nesrečah ipd.), je lahko na
podlagi posebnega dovoljenja NZS začasno zamenjan z drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ
za obdobje 60 dni.
Zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica se ND Primorju zaradi odsotnosti trenerja na prvenstveni nogometni tekme izreče enotna kazen
opozorilo.

Gorica beli - Idrija, 16.09.2019
Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog Gorica beli – Idrija, odigrana 16. 9. 2019 ob 18.00 v Športnem parku Nova Gorica na
pomožnem igrišču z umetno travo se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica ND Gorica, ki je na tekmi nastopila brez prisotnosti uradnega
predstavnika kluba, na podlagi določil 4/1(h), 7., 8/4(a) in 32/1 prva alinea. člena DP, ND Gorica izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnice/delegatke o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Mlajši dečki U-12/13, 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog med nogometnima
ekipama Gorica beli – Idrija, ki je bila odigrana 16. 9. 2019 ob 18.00 v Športnem parku Nova Gorica na pomožnem igrišču z umetno travo je
razvidno, da je sodnica/delegatka tekme ugotovila, da ND Gorica ni na tekmi imela uradnega predstavnika kluba.
Pravila tekmovanja mlajših dečkov U 13 v 17. člen (prehodne določbe) določajo da v vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem predpisu, se
uporabljajo drugi pravilniki in predpisi NZS, UEFA in FIFA.
V dokumentu Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah je v točki 22. URADNE OSEBE navedeno »V uradni zapisnik je lahko
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, glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, predstavnik kluba. Kot
uradna oseba (glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, predstavnik kluba) je lahko v zapisnik prijavljena le oseba, katero je
nogometni klub licenciral pri podeljevanju licence NZS na podlagi administrativno-kadrovskih kriterijev pravilnika NZS za licenciranje nogometnih
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klubov oziroma v kolikor klub nima licence, samo tiste osebe, ki jih je navedel v prijavi za tekmovanje za posamezno selekcijo v tekočem
tekmovalnem letu.
Zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica se ND Gorica zaradi odsotnosti uradnega predstavnika kluba na prvenstveni nogometni tekme izreče
enotna kazen opozorilo.
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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