Nova Gorica , 04.12.2018

Zapisnik
8/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v torek, 04. december 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Mlajši dečki U1312 18/19, 12. krog
DMN Gorica - Hidria Tolmin, 26.11.2018
Na tekmovanju MNZ Nova Gorica Mlajši dečki U 13/12 18/19, 12. krog med ekipama DMN Gorica – Hidria Tolmin, 26. 11. 2018 zaradi slabe
organizacije tekme (ni bila zagotovljena internetna povezava za vnos in pošiljanje zapisnika v sistem Regista), se na podlagi določil 9/1(1)., 18., in
25/1(5)., člena DP NZS DMN Gorica izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila sodnika tekme je razvidno, da so imeli težave pri izdelovanju zapisnika nogometne tekme 12 kroga krog med ekipama DMN Gorica –
Hidria Tolmin, odigrana 26. 11. 2018 v Novi Gorici. Pred pričetkom tekme je sistem Regista deloval brezhibno. Po koncu tekme predstavnik DMN
Gorica ni omogočil vseh pogojev za administrativni del vnosa in pošiljanja zapisnika o tekmi v sistem Regista. Sodnik je nato v fizični obliki zapisnik
posredoval po pošti vodstvu tekmovanja MNZ, ki je nato uredilo s klubom DMN Gorica, da so zapisnik vnesli v sistem Regista.
Predstavnik DMN Gorica mora zagotoviti ustrezen prostor s primernim računalnikom, ki ima ustrezno internetno povezavo s sistemom Regista in
osebo, da opravi administrativni dela poslovanja pred in po tekmi v sodelovanju s sodnikom tekme. Ob tem je treba tudi opozoriti, da v primeru
uporabe Wi-Fi signala je potrebno po določenem času povezavo obnoviti, da je povezava aktivna.

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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