Nova Gorica , 07.10.2019

Zapisnik
3/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v ponedeljek, 07. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U1213, 3. krog
Brda - Vipava, 30.09.2019
Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 3. krog Brda - Vipava, odigrana 30. 9. 2019 ob 17.00 v Športnem parku Vipolže na pomožnem
igrišču se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Vipava, ki je na tekmi nastopila brez prisotnosti uradnega predstavnika kluba, na podlagi
določil 36/1. člena DP, disciplinski postopek zoper NK Vipavo USTAVI
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika sodnice/delegatke o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Mlajši dečki U-12/13, 2019/20 MNZ Nova Gorica 3. krog med nogometnima
ekipama Brda – Vipava, ki je bila odigrana 30. 9. 2019 ob 17.00 v Športnem parku Vipolže na pomožnem igrišču je razvidno, da je
sodnica/delegatka v zapisnik o tekmi vpisala pod rubriko »Glavni trener« Hozjan Jerneja z licenco 10668-C in pod rubriko »uradni predstavnik
kluba« Hozjan Jerneja. Hkrati pa v poročilu delegata navaja, da je bila tekma odigrana v skladu s pravili NZS.
Na podlagi dodatnega preverjanja s strani sekretarke MNZ Nova Gorica je bilo s strani predsednika NK Vipava g. Dominika Paniča poslano pisno
obvestilo 3. 10. 2019, iz katerega izhaja, da je pri pisanju zgoraj navedenega zapisnika prišlo do napake. NK Vipavo je zastopal g. Andrej Jereb in ne
g. Jernej Hozjan, ki je bil v vlogi trenerja, vendar je on podpisal zapisnik, dokumentacijo pa je oddal g Jereb.
Delegatka/sodnica tekme ga. Mrak je pojasnila, da uradna oseba navedena v seznamu Vipave ni bila najdena v aplikaciji Regista, zato je kot
uradno osebo kluba vpisala g. Hozjana.
Zaradi ugotovljenih novih dejstev in okoliščin v postopku ugotavljanja disciplinske kršitve in malomarnosti, ki jo je storila delegatka/sodnica g Sara
Mask se disciplinski postopek zoper NK Vipavo ustavi.
Uradno osebo g. Saro Mask, ki je opravljala tudi naloge delegatke tekme in je bila sodnica tekme pa se opozori na vestno opravljanje naloge
delegatke tekme skladno s pravili in navodili tekmovanja. V dokumentu Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah v točki 12.
DELEGAT določa, da se za vsako prvenstveno in pokalno tekmo odredi tekmovalni organ delegata tekme, ki je predstavnik organizatorja
tekmovanja in ima funkcijo glavnega nadzornika tekme s pravicami in obveznostmi po predpisih NZS.
Ugotovljene napake povzročajo dodatno administrativno delo organov MNZ in nezaupanje akterjev tekmovanja, ko morajo pojasnjevati dejstva in
okoliščine za katere niso storili nič narobe. Pravila tekmovanja mlajših dečkov U 13 v 12. člen (sodnik) določajo, da so na tekmo imenovani
usposobljeni sodniki. Vsako tekmo nadzoruje en sodnik, ki ima na tekmi tudi vlogo delegata.
Hkrati pa gre opozoriti tudi uradnega predstavnika kluba NK Vipava g. Jereba, da bi moral ob podpisovanju zapisnika preveriti resničnost
podatkov, ki jih je posredoval delegatki/sodnici tekme, ter vnesti vse uradne osebe v aplikacijo Registe.

Gorica beli - DMN Gorica B, 30.09.2019
Mlajši dečki U12/13 2019/20 MNZ Nova Gorica 3. krog Gorica beli - DMNG Gorica B, odigrana 30. 9. 2019 ob 17.45 v Športni parku Nova Gorica na
igrišču z umetno travo se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica DMNG Gorica, ki je na tekmi nastopila brez prisotnosti glavnega trenerja, na
podlagi določil 4/1(h), 7., 8/4(b) in 32/1 prva alinea. člena DP, DMN Gorica izreče kazen UKOR.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika sodnika/delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Mlajši dečki U-12/13, 2019/20 MNZ Nova Gorica 3. krog med nogometnima
ekipama krog Gorica Beli - DMNG Gorica B, ki je bila odigrana 30. 9. 2019 ob 17.45 v Športni parku Nova Gorica na igrišču z umetno travo je
razvidno, da DMNG Gorica B ni na tekmi zastopal glavni trener ekipe. V zapisnik je zaveden le uradna oseba - predstavnik tekme. Sodnik/delegat ni
navedel ali ga je predstavnik kluba obvestil o razlogih odsotnosti trenerja. Sodnik/delegat g. Marko Debeljak pa v poročilo delegata napiše
navajam: «Tekma je bila odigrana na umetni podlagi v Športnem parku Nova Gorica. Pogoji za igro so bili odlični. Predstavnik domačega kluba se
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je potrudil in uredil vse kar se tiče zapisnika«.
Pravila tekmovanja mlajših dečkov U 13 v 12. člen (sodnik) določajo, da so na tekmo imenovani usposobljeni sodniki. Vsako tekmo nadzoruje en
sodnik, ki ima na tekmi tudi vlogo delegata. V 17. člen (prehodne določbe) 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 v točki 12. DELEGAT določa, da se za vsako prvenstveno in pokalno
tekmo odredi tekmovalni organ delegata tekme, ki je predstavnik organizatorja tekmovanja in ima funkcijo glavnega nadzornika tekme s
pravicami in obveznostmi po predpisih NZS.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da zapis delegata/sodnika ne prikazuje dejanskega stanja. Gostujoča ekipa je kršila predpise MNZ, ker na tekmi ekipe
ni vodil trener skladno s 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.
DMNG Gorica že drugič zapored nima trenerja ekipe (glej DP 2/2019 z 26. 9. 2019, objavljen na intranetni strani MNZ Nova Gorica 26. 9. 2019). Iz
zapisnika izhaja, da je bil klub za disciplinski prekršek obravnavan in kaznovan z najmilejšo sankcijo.
Zaradi ponavljajoče istovrstne disciplinske kršitve predpisov MNZ Nova Gorica in pravil tekmovanja MNZ se DMN Gorica zaradi tega izreče enotna
kazen ukor.
Delegata, ki je hkrati opravljal naloge sodnika g. Marka Debeljaka se opozori na navajanje resničnih dejstev in okoliščin v poročilo delegata.

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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