Nova Gorica , 17.10.2018

Zapisnik
3/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 17. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Starejši dečki U15 18/19, 6. krog
Vipava-Primorje - Brda, 13.10.2018
Starejši dečki U15 18/19 MNZ Nova Gorica 6. krog Vipava-Primorje : Brda, 13. 10. 2018. Zaradi kršitve predpisov – ekipa Brd je na tekmi nastopila
brez predstavnika kluba, ki je prijavljen med uradnimi osebami za to tekmovanje, se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP, NK Brda
Dobrovo izreče OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Iz zapisnika o tekmi in poročila delegata tekme je razvidno da so Brda na prvenstveni tekmi MNZ Nova Gorica – starejši dečki U 15, 6. krog
Vipava-Primorje : Brda, ki je bila odigrana 13. 10. 2018 v Vipavi bili brez predstavnika kluba. Njegove naloge je opravil trener Brd gospod Brecelj.
Klub je s tem kršil določilo 11. člen (uradne osebe) Pravil tekmovanja MNZ starejši dečki U 15 v TS 2018/19, ki jih je izdal MNZ Nova Gorica. V tem
členu je zapisano da se v uradni zapisnik lahko vpiše največ 7 (sedem) rezervnih igralcev in največ 5 (pet) članov strokovnega vodstva, ki lahko v
času tekme sedijo tudi na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo, in sicer: 7 (sedem) rezervnih igralcev, predstavnik kluba (obvezen), glavni
trener (obvezen), pomočnik trenerja, zdravnik in fizioterapevt/maser (obvezen). Prijavljene uradne osebe je klub dolžan navesti v prijavi za
tekmovanje. Osebe, ki niso predhodno prijavljene v programu Regista in potrjene strani MNZ Nova Gorica ne morejo biti vpisane v zapisnik, niti ne
smejo biti na klopi za rezervne igralce. Nalogo predstavnika kluba pred tekmo in po tekmi je opravil vpisani trener gospod Brecelj. Iz Zapisnika o
tekmi je tudi razvidno, da so gostje prišli na tekmo le z desetimi igralci (ne gre za kršitev pravil), ker pravila nogometne igre določajo najmanjše
število igralcev sedem /7/ in največ osemnajst /18/. Takšen pristop k tekmovanju kluba kaže na odnos vodstva do določenega tekmovanja, za
katero se je prijavil. NK Brda Dobrovo so prvič storile kršitev (brez predstavnika kluba), zato se klubu za tovrstno kršitev 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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