Nova Gorica , 09.04.2019

Zapisnik
7/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v torek, 09. april 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Starejši dečki U15 18/19, 12. krog
Gostilna Kogoj Bilje - Adria Gorica, 03.04.2019
Starejši dečki U15 18/19 MNZ Nova Gorica 12. krog Gostilna Kogoj Bilje : Adria Gorica, 3. 4. 2019 je predstavnik kluba ND Adria zamudil z oddajo
dokumentacije uradni osebi tekme pred tekmo, zato se na podlagi določil 9/1(1), 24/1(12) in 29/1, členom DP NZS ekipi ND Adria izreče kazen
opozorilo.
Na tekmi ni bil prisoten trener ekipe Adria Gorice. S tem je ND Adria kršila določila 9/1(1)., 25/1(7) in 29/1. člena DP vendar se je v času postopka
izkazalo, da je bil trener odsoten zaradi zdravstvenih težav zato, se na podlagi 37/1 DP NZS disciplinski postopek ustavi.
OBRAZLOŽITEV:
Iz poročila delegata o odigrani tekmi 12. kroga Starejši dečki U15 18/19 je razvidno, da je predstavnik kluba ND Adria pri oddaji spiska igralcev in
uradnih oseb zamudil z oddajo tega dokumenta 10 minut. S tem je predstavnik kluba kršil določbe MNZ Nova Gorica - Pravila tekmovanja MNZ
starejši dečki U15 v TS 2018/19, ki v 13 členu (organizacija tekme in zapisnik o tekmi prvi odstavek določa »Predstavniki klubov so dolžni spisek
igralcev, njihove športne izkaznice ter seznam uradnih oseb izročiti delegatu srečanja najmanj 45 (petinštirideset) minut pred začetkom srečanja«.
Glede na okoliščine storitve disciplinske kršitve, da posledice za organizacijo tekme niso nastalo, in da gre za prvo tovrstno kršitev se
ND Adrii izreče disciplinska sankcija opozorilo z opozorilom, da spoštuje sprejete določbe, ki jih mora klub izvajati glede na sprejete določbe za
izvedbo tekmovanja.
Hkrati je iz poročila delegata tekme 12. kroga Starejši dečki U15 18/19 razvidno tudi to, da ekipe Adria Gorica zaradi odsotnosti ni vodil trener
ekipe g. Tomaž Winkler. Vzroka predstavnik kluba ni povedal. Izjavil je, da je klub odsotnost trenerja opravičil pristojnim organom MNZ Nova
Gorica. Pri preverjanju o resničnosti navedbe predstavnika kluba je bilo ugotovljeno, da na uradni elektronski naslov MNZ Nova Gorica opravičila
pred tekmo ni bilo. Obrazložitev odsotnosti je na MNZ Nova Goriva prispela 9. 4. 2019. Razlog odsotnosti je bil v zdravstvenih težavah, zato se
disciplinski postopek ustavi.

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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