Nova Gorica , 07.11.2018

Zapisnik
5/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 07. november 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Starejši dečki U15 18/19, 9. krog
Hidria Tolmin - Idrija, 14.11.2018
ND Idrija je 3. 11. 2018 zaradi preložitve tekme 9. kroga tekmovanja MNZ Nova Gorica Starejši dečki U 15 v sezoni 18/19 kršil določila 9/1(3)., 13/1.,
18., 25/1(1)., in 25/1(7). člena DP NZS, zato se ekipa ND Idrija kaznuje z denarno kaznijo dvajset (20,00) € /evrov/.
OBRAZLOŽITEV:
Gospa Urša je v imenu ND Idrije U-15, 3. 11. 2018 ob 10. 14 uri zjutraj obvestila vodstvo tekmovanja MNZ Nova Gorica, da zaradi premajhnega
števila igralcev (le sedem) odpovedujejo tekmo 9. kroga z ekipo Hidria Tolmin, ki bi morala biti odigrana 4. 11. 2018 v Tolminu. Vodstvo
tekmovanja prosijo, da se tekma odigra ob koncu jesenskega dela ali pred pričetkom spomladanskega dela tekmovanja. Niso pa navedli razloga,
zakaj imajo na razpolago tako majhno število igralcev. Koledar tekmovanja je javno objavljen in vnaprej določen, zato se morajo odgovorne osebe
le tega držati, saj je bil sprejet tudi v dogovoru s klubi ki tekmujejo v tem tekmovanju. Pri tem pa spoštovati dogovore, ki so bili sprejeti pred
tekmovanjem ob upoštevanju izrednih razmer (zdravstvene epidemije, množične bolezni, naravne nesreče, ujme..). Upoštevati je potrebno tudi
druge akterje tekmovanja (klub domačin, sodnik).
Glede na sklep IO MNZ, ki je bil sprejet in bil napisan v Zapisniku št. 11/2014-18/zap z 18. 4. 2017, 4. točka zapisnika navajam: v kolikor se tekma
ne odigra v uradno delegiranem terminu in je tekma preložena iz neupravičenih razlogov, bo vodstvo tekmovanja klubu, ki je poslal pisno prošnjo
za prestavitev tekme, predalo v disciplinski postopek. Nadomestilo za neupravičeno preložitev tekme za posamezno tekmovanje znaša 20 €
/evrov/. Vsaka naslednja preložitev se proporcionalno poveča in znaša kot sledi: 2. preložitev 40 € /evrov/, 3. preložitev 80 € /evrov/, 4. preložitev
160 € /evrov/. Zato je bila v sklepu navedena zgoraj navedena denarna sankcija. Prav tako so bili vsi klubi MNZ Nova Gorica 29. 9. 2017 (na
intranetu MNZ objavljeno 8. 9. 2017) obveščeni o pravilnem postopku delegiranja tekem in prestavitev tekme, ki mora biti posredovana najmanj
10 dni pred igralnim dnevom (do četrtka do 10 ure). Vse vloge po tem roku bodo zavrnjene, razen upravičenih razlogov, ki so skladni s predpisi
NZS in MNZ in ob pogoju da prestavitev tekme ne predstavlja tveganja za regularnost tekmovanja (velja za tekmovanja od U13 dalje). Obvestilo se
sklicuje na sklep IO MNZ o nadomestilu za neupravičeno preložite tekme.
Na podlagi ugotovljenih dejstev gre za prvo tovrstno kršitev v tem tekmovanju, zato se ND Idrija kaznuje z denarno kaznijo dvajset (20,00) €
/evrov/.

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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