Nova Gorica , 09.10.2019

Zapisnik
4/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 09. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U15, 5. krog
Vipava-Bilje-Adria - Hidria Tolmin, 04.10.2019
SKLEP
Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica 5. krog Vipava-Bilje-Adria - Hidria Tolmin, odigrana 4. 10. 2019 ob 19.00 na pomožnem igrišču z
umetno travo pri Štantu v Mirnu, se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica, NK Vipava zaradi pomanjkljive organizacije nogometne tekme
(prepozno na razpolaga slačilnica za goste, slaba podlaga pomožnega igrišče, slabo vidne črte) se na podlagi določil 3., 4/1(e), 4/1(h)., 7., in 8/4(a) in
32/1 prva alinea. člena DP, NK Vipava izreče enotna kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U-15, 2019/20 MNZ Nova Gorica 5. krog Vipava-Bilje-Adria - Hidria
Tolmin, ki je bila odigrana 4. 10. 2019 ob 19.00 na pomožnem igrišču Pri Štantu v Mirnu je razvidno, da je bila s strani NK Vipava, ki je tekmo
organizirala v Mirnu organizacija tekme pomanjkljiva.
Nogometašem gostov iz Tolmina je bil omogočen vstop v slačilnico šele ob 18. 23 (le 37 minut pred delegiranim začetkom tekme). Garderoba je
bila zasedena z igralci domače mladinske ekipe.
Pomožno igrišče z umetno travo na kateri je bila odigrana nogometna tekma je registrirano. Sodnik na stanje igrišča pred pričetkom tekme ni imel
bistvenih pripomb. Delegat napiše, da sam dvomi, da je igrišče še primerno za igranje prvenstvenih tekem. Črte igrišča so zelo slabo vidne,
umetna »trava« je na nekaterih mestih že delno odlepljena od podlage. V 67 minuti je prišlo do poškodbe domačega vratarja, ki se je ob branjenju
žoge poškodoval (kolk ob padcu na tla). Vratarjev oče je poklicni zdravstveni delavec. Del krivde za poškodbo je pripisal tudi neustrezni igralni
podlagi (njegov dopis bo skeniran in poslan po elektronski pošti na MNZ Nova Gorica).
Pravila tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019/20 v 13. členu (organizacija tekme in zapisnik o tekmi) določajo, da so predstavniki klubov
dolžni spisek igralcev, njihove športne izkaznice ter seznam uradnih oseb izročiti delegatu srečanja najmanj 45 (petinštirideset) minut pred
začetkom srečanja. To pomeni, da igralci pridejo na tekmo že pred določenim časom. Organizator tekme NK Vipava, pa jim je dolžan zagotoviti
prosto, čisto slačilnico najmanj 45 minut pred tekmo zato, da se lahko igralci primerno pripravijo na tekmo. V tretjem členu citiranega pravilnika je
določeno, da mora nogometni klub, ki organizira tekmo imeti na voljo najmanj tri garderobe v velikosti najmanj 20 (dvajset) m2 .
Pravil tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019/20 v 2. členu (pogoji za nastopanje) določajo med drugim ustrezno igrišče in garderobe. V 3.
členu (igrišče) so navedeni pogoji kakšno igrišče mora klub zagotoviti za igranje nogometne tekme. Med drugim je določeno poleg osnovnih mer
igrišča mora biti igralna površina povsem ravna, v dobrem stanju, zelene barve (v primeru umetne trave). Igralna površina iz umetne trave se
lahko v uradnih tekmovanjih uporablja le na podlagi dovoljenja ustreznih organov NZS. Igralna površina mora imeti travnati rob, in sicer: a)
najmanj 1,5 m za igralne površine brez atletske steze; b) najmanj 0,5 m za igralne površine z atletsko stezo.
NK Vipava je licenciran nogometni klub, ki mora izpolnjevati vse kriterije, da je pridobil ustrezno licenco za tekmovanje v 3 slovenski nogometni
ligi. V dokumentu Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah je v točki 4. posebni pogoji nastopanja določeni za licencirane
klube med drugim tudi športni kriteriji (mladinski program), - infrastrukturni kriteriji (igrišča, garderobe in opremljena pisarna). Enako velja za 7
točko (nogometna infrastruktura, ki je citirana že v Pravilih tekmovanja MNZ Nova Gorica.
Delegat tekme g Otmar Komel je 8. 10. 2019 posredoval po elektronski pošti na naslov MNZ Nova Gorica dopis predstavnika zdravstvenega osebja
ND Bilj g. Aljaža Štruklja (v zapisnik o tekmi ni naveden in je bil prisoten na tekmi). Gospod Štrukelj kot del zdravstvenega osebja nogometnega
kluba ND Bilje in starš mladega nogometaša ekipe Vipava-Bilje-Adria podal v razmislek zaskrbljenost o primernosti nogometne površine igrišča ND
Adrie iz Mirna z dotrajano in povsem uničeno umetno podlago. Smatra, da igrišče ni primerno za delegiranje tekem v nobenem rangu tekmovanja,
ker predstavlja resno nevarnost hudih in trajnih poškodb.
Sodnik tekme, ki je edini pristojen skladno s pravili igre odločati ali je igrišče primerno za igranje. Pri pregledu igrišča pred tekmo nora od
organizatorja tekme zahtevati, da je igralna površina ravna in v dobrem stanju (glej Odločbe NZS v Pravila igre str. 38 točka 3,
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V primeru da uradne osebe nogometnega kluba smatrajo na nepravilnosti zvezi igrišča, morajo to pisno sporočiti sodniku tekme pred tekmo.
Nato sodnik ukrepa skladno s Pravili igre in odločbami NZS.
Zaradi navedb delegata tekme in predstavnika zdravstvenega osebja gostujočega kluba, naročam predsedniku MNZ Nova Gorica, da odredi
komisiji za objekte MNZ Nova Gorica ponoven pregled pomožnega igrišča z umetno travo na štadionu Štanta v Mirnu, ki preveri in ugotovi
navedbe delegata in zdravstvenega delavca ali je omenjena površina še primerna za igranje prvenstvenih tekem pod okriljem MNZ Nova Gorica,
ali je igrišče še skladno z izdano odločbo, ki jo je izdala komisija za objekte MNZ Nova Gorica.
Rok, da se pregled opravi in pripravi odločba je 17. 10.2019.
V kolikor je igralna površina igrišča z umetno travo v stanju, ki ne omogoča normalnega igranja, se to upošteva, prekliče izdano odločbo o
registraciji zaradi morebitnih odškodninskih zahtev organizatorju tekme, ki se lahko zgodijo ob nastali škodi (poškodbe igralcev).
NK Vipava se za tovrstno pomanjkljivost v organizaciji prvenstvene tekme (prepozen dostop do garderob igralcem gostov) in za slabo pripravljeno
pomožno igrišče z umetno travo izreče enotna kazen opozorilo, ker gre za prvi raznovrstni kršitvi v tem tekmovanju.
Vodstvu NK Vipava se priporoča, da preveri pravočasno vse okoliščine pri organizaciji nogometne tekme ekipe Vipava-Bilje-Adria, ker kot pravna
oseba nosi odgovornost za kršitve, ki nastanejo na igrišču v Mirnu ali v Biljah. Kluba, ki pomagata pa bi morala v duhu dobronamernega
sodelovanja omogočiti normalne pogoje pri soorganizaciji tekme.

Brda - Gorica U14, 04.10.2019
Starejši dečki U 15 2019/20 MNZ Nova Gorica 5. krog Brda – Gorica U14, odigrana 4. 10. 2019 ob 18.00 na pomožnem travnatem igrišču v
športnem parku Vipolže, NK Brda Dobrovo zaradi slabe priprave pomožnega igrišča se na podlagi določil 3., 4/1(e), 4/1(h)., 7., in 8/4(a) in 32/1 prva
alinea. člena DP, NK Brda Dobrovo izreče enotna kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U-15, 2019/20 MNZ Nova Gorica 5. krog Brda – Gorica U14, odigrana 4.
10. 2019 ob 18.00 na pomožnem travnatem igrišču v športnem parku Vipolže je razvidno, da je delegat tekme ugotovil, da je igrišče pripravljeno in
začrtano za igro, vendar je v slabem stanju (grbine in neravno). V 19 minuti tekme je prišlo do hujše samopoškodbe igralca Gorice (zlom roke).
Igralec je pri teku padel..
Pravil tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019/20 v 2. členu (pogoji za nastopanje) določajo med drugim ustrezno igrišče in garderobe. V 3.
členu (igrišče) so navedeni pogoji kakšno igrišče mora klub zagotoviti za igranje nogometne tekme. Med drugim je določeno poleg osnovnih mer
igrišča mora biti igralna površina povsem ravna in v dobrem stanju.
NK Brda Dobrovo je licenciran nogometni klub, ki mora izpolnjevati vse kriterije, da je pridobil ustrezno licenco za tekmovanje v 2 slovenski
nogometni ligi. V dokumentu Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v mladinskih kategorijah je v točki 4. posebni pogoji nastopanja določeni za
licencirane klube med drugim tudi športni kriteriji (mladinski program), - infrastrukturni kriteriji (igrišča, garderobe in opremljena pisarna). Enako
velja za 7 točko (nogometna infrastruktura, ki je citirana že v Pravilih tekmovanja MNZ Nova Gorica.
Sodnik tekme, ki je edini pristojen skladno s pravili igre odločati ali je igrišče primerno za igranje. Pri pregledu igrišča pred tekmo nora od
organizatorja tekme zahtevati, da je igralna površina ravna in v dobrem stanju (glej Odločbe NZS v Pravila igre str. 38 točka 3,
V primeru da uradne osebe nogometnega kluba smatrajo na nepravilnosti zvezi igrišča, morajo to pisno sporočiti sodniku tekme pred tekmo.
Nato sodnik ukrepa skladno s Pravili igre in odločbami NZS.
Disciplinski sodnik na podlagi poročila delegata ugotavlja, da je bilo igrišče slabo pripravljeno. Bilo je neravno in na travnati površini so bile grbine.
Iz poročila izhaja, da se je huje samopoškodoval igralec ND Gorice U14. Ob teku je padel in si zlomil roko. Nudena prva nujna medicinska pomoč
igralcu je bila s strani prisotnih uradnih oseb hitra in so oskrbeli poškodovanega igralca. Iz poročila o tekmi ni razvidno, ali se je igralec poškodoval
zaradi slabo pripravljenega igrišča.
Nogometni klub, ki organizira nogometno tekmo mora pripraviti igrišče skladno s pravili in določbami MNZ/NZS, ki zagotovi igranje normalne
tekme ob vsakih vremenskih pogojih. Igrišče mora biti skrbno pripravljeno še posebej za tekme najmlajših igralcev, ki so v razvoju in lahko pride
hitro do telesnih (ali celo trajnih) poškodb (zvini, zlomi, padci). Zato je priprava igrišča ena od večji odgovornosti nogometnega kluba.
Disciplinski sodnik na podlagi napisanih dejstev ugotavlja, da je organizator tekme NK Brda Dobrovo slabo pripravil pomožno nogometno igrišče,
ki je bilo neravno, na igrišču so bile grbine (ni bilo povaljano, poravnano). Gre za malomaren odnos pri organizaciji nogometne tekme, pri katerem
klub ni zagotovil optimalnih pogojev na igralni površini. Zaradi slabo pripravljenega igrišča se NK Brda Dobrovo izreče kazen najmilejša sankcija
opozorilo, ker je šlo za prvo tovrstno kršitev v tem prvenstvu.
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
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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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