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ZAPISNIK
6-2017/18 obravnave disciplinskega sodnika, ki je bila v torek, 14. novembra 2017 na kateri je, na
podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju DP), sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
Mlajši dečki U13 – 9. krog z dne 10.11.2017
Idrija A : DMN Gorica
Navodila MNZ Nova Gorica za tekmovanje mlajših dečkov U13 za TS 2017/18 določajo, da mora
ekipo voditi trener z veljavno licenco C ali višjo. Pristotnost trenerja na klopi gostujoče ekipe DMNG
Gorica brez veljavno potrjene licence, ob upoštevanju predkaznovanosti (Disc.zap. MNZ tekmovanja
št. 02 z dne 21.09.2017, št. 05 z dne 24.10.2017), predstavlja kršitev 25. Člena DP NZS in se na
podlagi 9/1 (1) člena DP NZS trenerju Davidu Peršiču izreče
denarna kazen v višini 80€ (osemdeset evrov).

Navodila MNZ Nova Gorica za tekmovanje mlajših dečkov U13 za TS 2017/18 določajo, da je na
tekmi prisoten uradni predstavnik kluba. Neprisotnost uradnega predstavnika ekipe DMNG Gorica
predstavlja kršitev 25. Člena DP NZS in se na podlagi 9/1 (1) člena DP NZS, Društvu mladi nogometa
Gorica izreče
OPOZORILO
Navodila MNZ Nova Gorica za tekmovanje mlajših dečkov U13 za TS 2017/18 določajo, da je na
tekmi prisoten uradni predstavnik kluba. Neprisotnost uradnega predstavnika ekipe Idrija A
predstavlja kršitev 25. Člena DP NZS in se na podlagi 9/1 (1) člena DP NZS, ND IDRIJA izreče
OPOZORILO

Starejši dečki U15 – 10. krog z dne 12.11.2017
Idrija : Bilje K.V.
Igralec ekipe Bilje K.V. Golob Enej (102881) je v 62. minuti prejel drugi rumeni karton zaradi
nešportnega obnašanja – brcanje žoge po pisku, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1 in 20. člena DP
NZS, ter v povezavi s točko I.E.3 Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov vodenja lig
NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Navodila MNZ Nova Gorica za tekmovanje starejših dečkov U15 za TS 2017/18 določajo, da mora
ekipo voditi trener z veljavno licenco C ali višjo. Upoštevana je bila olajševalna okoliščina, saj je
gostujoča ekipa Bilje K.V. podala pisno opravičilo glede odsotnosti trenerja. Neprisotnost trenerja na
klopi gostujoče ekipe Bilje K.V., predstavlja kršitev 25. Člena DP NZS in se na podlagi 9/1 (1) člena
DP NZS, ND Biljam izreče
OPOZORILO

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 GORIC 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:

Tomaž Sulič l.r.

