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ZAPISNIK

-mail: nogometna.zveza.ng@siol.net

3-2016/17 obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v sredo, 28. septembra 2016 na kateri je na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju DP) sprejel in izdal naslednje
SKLEPE:
EPNL ČLANI 16/17 – 3. krog
OKROGLICA RENČE : KORTE AVTOPLUS
Igralec ekipe KORTE AVTOPLUS Patrik PASAR (51453) je bil v 75. minuti izključen, ker je
prejel drugi opomin zaradi ugovarjanja, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP NZS
ter v povezavi s točko I.G.2 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig NZS,
igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 (eni) tekmi.
Igralec ekipe KORTE AVTOPLUS Gašper MAHNIČ (66604) je bil v 92. minuti izključen, ker je
prejel drugi opomin zaradi brezobzirne igre, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP
NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS, igralcu za ta prekršek izreče
kazen prepovedi nastopanja na 1 (eni) tekmi.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe KORTE AVTOPLUS – na tekmi so prejeli 5 rumenih
in 2 rdeča kartona ter ob upoštevanju predkaznovanosti / disczap_EPNL ČLANI _2016/17_01 z dne
14.09.2016 /, se na podlagi določil 9/1., 25. in 26. člena DP NZS ekipi izreče
denarna kazen v višini 70,00 € (z besedo: sedemdeset €).
-mail: nogometna.zveza.ng@siol.net

PRAVNI POUK:
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 0475 0000 0280 866. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za
pritožbe . Pritožbo lahko vloži kaznovani ali njegov klub.
Disciplinski sodnik:

Tomaž Sulič l.r.

