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ZAPISNIK
4.obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v četrtek, 20. oktobra 2016 v Novi Gorici.

Mlajši cicicbani U-9

Turnir Tolmin

Zaostali primer

Ekipa DMN GORICA se ni udeležila delegiranega turnirja v Tolminu. O nameri niso obvestili niti
domačina turnirja niti vodstva tekmovanja. Omenjeno predstavlja kršitev 25. člena DP NZS.
Ekipi DMN GORICA se na podlagi določil 9/1(2). člena DP NZS
izreka UKOR.
Disciplinski sodnik je sicer pozval ekipo naj poda pisno izjavo, a izjava ni bila predložena. Sodnik je
kazen izrekel, čeprav v tem primeru gre za turnir, ki nima tekmovalnega značaja na katerem nastopajo
najmlajši igralci. Tudi za te turnirje obstajajo pravila, ki jih je potrebno spoštovati. Neudeležba na
turnirjih MNZ U-9 in MNZ U-7 sicer ne podleže disciplinskemu obravnavanju, a le, če klub/društvo
nameravano neudeležbo sporoči vodstvu tekmovanja ali domačinu turnirja.
.

Starejši dečki U-15

6. krog

15.10.2016

VIPAVA PRIMORJE : GORICA
Tekma ni bila odigrana, ker ekipe gostov ni bilo na tekmo, kar predstavlja kršitev 25. člena DP NZS.
Na podlagi določil 9/1(3). in 25/1(1). člena DP NZS se ekipa GORICE
kaznuje z denarno kaznijo 150,00 € (z besedo: stopetdeset €).
Na podlagi določil 10. člena Sklepa o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in
drugih stroškov v posebnih primerih je ekipa GORICE dolžna tudi kriti enotno ceno sodniku in
delegatu v višini 75% takse.

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 85,00 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.

