Nova Gorica , 10.09.2019

Zapisnik
1/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v torek, 10. september 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U15, 1. krog
Hidria Tolmin - Idrija, 07.09.2019
Starejši dečki U15 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog Hidria Tolmin - Idrija, odigrana 7. 9. 2019 ob 10.00 na Športnem parku Log v Tolminu se
zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Tolmin zaradi slabe organizacije nogometne tekme (težave s pisanjem zapisnika tekme pred tekmo
in zagotovili so eno nogometno žogo za igro) se na podlagi določil 4/1(e), 4/1(h)., 7., in 8/4(a) in 32/1 prva alinea. člena DP, NK Tolmin izreče enotna
kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U-15, 2019/20 MNZ Nova Gorica 1. krog med nogometnima ekipama
Hidria Tolmin - Idrija, ki je bila odigrana 7. 9. 2019 ob 10.00 v Športnem parku Log v Tolminu je razvidno, da je imel delegat tekme težave s
pisanjem zapisnika o tekmi. Oba predstavnika ekipi sta pravočasno oddala seznam nastopajočih igralcev in uradnih oseb (50 minut pred tekmo,
torej pet minut pred rokom navedenem v 13 . členu (organizacija tekme in zapisnik o tekmi) Pravil tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS
2019/20. Delegat se je moral s svojim osebnim avtomobilom odpeljati na drugo lokacijo Športni park Brajda v Tolminu (oddaljen 2-3 minuti vožnje
z osebnim vozilom). Moral je čakati in iskati osebo za odprtje in pisanje zapisnika. Pisarno in računalnik ter osebo so zagotovili 35 minut pred
tekmo (morali bi imeti pripravljeno pisarno, računalnik in povezavo ter osebo za pisanje zapisnika 45 min pred tekmo), ter se nato moral odpeljati
nazaj na igrišče v športni park Log in izvesti identifikacijo igralcev in uradnih oseb pred tekmo.
Prav tako je razvidno iz poročila delegata tekme, da je organizator tekme za igro pripravil le eno ustrezno žogo, kar je v nasprotju z že citiranimi
Pravili tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019/20. V 4. členu (žoga) je za tekmovanja MNZ U15 predpisano, da mora nogometni klub
organizator tekme zagotoviti najmanj 3 (tri) kvalitetne žoge iste znamke in primerljive kakovosti. Žoge morajo imeti eno od naslednjih oznak: 'FIFA approved', - 'FIFA inspected' ali - 'International Matchball Standards'. Do 66 minute igre je bila na voljo le ena ustrezna žoga. Igralci gostov so
si morali sami hoditi iskat žogo ob prekinitvah igre, ko je le ta zapustila igrišče. Po vodstvu gostujoče ekipe je domači trener zagotovil več žog, da je
tekma potekala bolj hitro in z manj prekinitvami.
Zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica se NK Tolmin zaradi slabe organizacije nogometne tekme (težave s pisanjem zapisnika tekme pred
tekmo in zagotovili so eno nogometno žogo za igro do 66 minute tekme) izreče enotna kazen opozorilo.
Odgovorni osebi NK Tolmin se naroča, da zagotovi pisanje zapisnika in ustrezno povezavo na igrišču, ker se igra nogometna tekma. Le s celovito
prisotnostjo delegata tekme pred med in po tekmi se lahko opravljajo naloge delegata, ki jih ima pred med in po tekmi. Ni primerno, da delegat
zapušča uradne osebe, igralce tekme in s tem pravilen potek priprav pred tekmo in nadzoruje dogodke po tekmi. Klub mora zagotoviti ob današnji
tehnologiji prenosi računalnik ali tablico ker se vnesejo zahtevani podatki v evidenco. Določi osebo, ki bo navedene podatke v zapisniku natisnila
in jih dostavila pravočasno v podpis delegatu tekme in uradnim osebam (predstavnikoma kluba in sodnikom).
Prav tako se naroča, da klub za tekmo pripravi tri predpisane žoge.

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 Aljoz Žerak l.r.
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