Nova Gorica , 20.11.2019

Zapisnik
7/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 20. november 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U15, 10. krog
Vitanest Bilje - Brda, 16.11.2019
Starejši dečki U15 2019/20 MNZ Nova Gorica 10. krog Vitanest Bilje – Brda, odigrana 16. 11. 2019 ob 09.00 na pomožnem igrišču z umetno travo v
Biljah se zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Brda Dobrovo, ki ni v predpisanem roku oddala zahtevane dokumentacije pred tekmo
predpisanem roku, na podlagi določil 3/1., 4/1(h), 7., 8/4(a), in 32/1 prva alinea. člena DP, NK Brda Dobrovo izreče kazen opozorilo
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika delegata o odigrani prvenstveni nogometni tekmi Starejši dečki U15 2019/20 MNZ Nova Gorica 10. krog Vitanest Bilje – Brda, odigrana
16. 11. 2019 ob 09.00 na pomožnem igrišču z umetno travo v Biljah je delegat tekme v svojem poročilo zapisal, da je uradni predstavnik kluba NK
Brda Dobrovo prinesel dokumentacijo štiriintrideset /34/ minut pred pričetkom tekme torej ob 8.26 uri.
Pravila tekmovanja MNZ Starejši dečki U15 V TS 2019 v 13. člen (organizacija tekme in zapisnik o tekmi) je določeno, da so predstavniki klubov
dolžni spisek igralcev, njihove športne izkaznice ter seznam uradnih oseb izročiti delegatu srečanja najmanj 45 (petinštirideset) minut pred
začetkom srečanja.
Disciplinski sodnik ugotavlja, da gre v tem primeru s strani NK Brda Dobrovo za prvo tovrstno kršitev zato se klubu izreče 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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