Nova Gorica , 06.11.2019

Zapisnik
2/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, ki je bila v sreda, 06. november 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena
Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ NG U9, 1.turnir
DMN Gorica - Tolmin U9 črni, 20.10.2019
Mlajši cicibani U-9 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. turnir, odigran, 20. 10. 2019 ob 8.30 uri v Športni parku Nova Gorica, se zaradi se zaradi kršitve
predpisov MNZ Nova Gorica DMN Gorica zaradi nepravočasnega vnosa zapisnikov o odigranih nogometnih tekmah v aplikacijo Regista NZS na
podlagi določil 3/2., 4/1(h)., 8/4(a) 36/2. člena DP, DMN Gorica izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Pri pregledu vnosov zapisnika v sistem Regista Nogometne zveze Slovenije, namenjena vodenju vseh nogometnih tekmovanj ki so pod okriljem
Nogometne zveze Slovenije ali ene izmed Medobčinskih nogometnih zvez je bilo ugotovljeno, da uradni predstavnik kluba DMN Gorica ni v
predpisanem roku pred nogometno tekmo vnesel zapisnike o odigranih nogometnih tekmah 2. turnirja U 9 v omenjeno aplikacijo.
Na 2. delegiranem turnirju Mlajši cicibani U-9 2019/20 MNZ Nova Gorica, ki je bil odigran 20. 10. 2019 ob 8.30 uri v Športnem parku v Novi Gorici,
so bile delegirane ekipe DMN Gorica, Tolmin, Tolmin črni in Adria.
Organizator nogometnega turnirja (domačin) je dolžan pravočasno vnesti vse zapisnike skladno s predpisi v aplikacijo Regista na dan tekme, kot to
zahtevajo navodila aplikacije Registe in predpisi MNZ/NZS.
Odgovorni osebi DMN Gorica se naroča da do 31. 10. 2019 vnese šest zapisnikov o odigranih tekmah v aplikacijo Regista.
S tem je DMN Gorica kršil predpise MNZ/NZS in se jim za kršitev izreče kazen kot je napisana v sklepu.

MNZ NG U9, 2.turnir
Vipava - Ledine, 20.10.2019
Zaradi nepravočasne odpovedi prihoda na turnir prvega kroga U 9 nogometne ekipe NK Ledine dan pred turnirjem v Vipavi 19. 10. 2019 se zaradi
kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Ledine na podlagi določil 3/1.,4/1(a), 8/4(c) in 32/1 prva alinea. člena DP, NK Ledine izreče denarna kazen
10 € /deset evrov)
OBRAZLOŽITEV:
Vodja tekmovanja MNZ Nova Gorica je pisno obvestil disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica, da je predstavnik NK Ledine 19. 10. 2019 ob
16.01uri g. Kristjan Brus pisno po elektronski pošti obvestil, da zaradi odpovedi igralcev na žalost ne kore zagotoviti zadostno število igralcev za
turnir U 9 v Vipavi. Za odpoved se opravičuje in sprejema sankcije
V Pravila tekmovanja MNZ Nova Gorica U7, U9 in U11 TS 2019/2020 objavljenih na intranetni strani MNZ Nova Gorica 6. 9. 2019 je vodja
tekmovanja obvestil vse prisotne klube, da je nadomestilo za neupravičeno preložitev tekme za posamezno tekmovanje znaša 10 €. Vsaka
naslednja preložitev se proporcionalno poveča in znaša kot sledi: 2. preložitev 20 €, 3. preložitev 40 €, 4. preložitev 80 €.
Na podlagi ugotovljenih dejstev, da je predstavnik kluba odpovedal prihod ekipe manj kot 24 ur pred pričetkom turnirja se klubu izreče denarna
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kazen kot je določena v izreku.

MNZ NG U9, 3.turnir
Vodice Šempas - Gorica beli, 20.10.2019
Mlajši cicibani U-9 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. turnir, odigran 20. 10. 2019 ob 10.00 uri na igrišču NK Vodice Šempas v Šempasu, se zaradi se
zaradi kršitve predpisov MNZ Nova Gorica NK Vodice Šempas zaradi nepravočasnega vnosa zapisnikov o odigranih nogometnih tekmah v
aplikacijo Regista NZS na podlagi določil 3/2., 4/1(h)., 8/4(a) 36/2. člena DP, NK Vodice Šempas izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Pri pregledu vnosov zapisnika v sistem Regista Nogometne zveze Slovenije, namenjena vodenju vseh nogometnih tekmovanj ki so pod okriljem
Nogometne zveze Slovenije ali ene izmed Medobčinskih nogometnih zvez je bilo ugotovljeno, da uradni predstavnik kluba NK Vodice Šempas ni v
predpisanem roku pred nogometno tekmo vnesel zapisnike o odigranih nogometnih tekmah 2. turnirja U 9 v omenjeno aplikacijo.
Na 2. delegiranem turnirju Mlajši cicibani U-9 2019/20 MNZ Nova Gorica, ki je bil odigran 20. 10. 2019 ob 10.00 uri na igrišču NK Vodice Šempas v
Šempasu so bile delegirane ekipe Vodice Šempas, Idrija, Gorica, Gorica beli.
Pri pregledu aplikacije Regista je bilo ugotovljeno, da so bili zapisniki vneseni v Registo 22. 10 2019 in 23. 10. 2019.
V Pravila tekmovanja MNZ Nova Gorica U7, U9 in U11 TS 2019/2020 objavljenih na intranetni strani MNZ Nova Gorica 6. 9. 2019 je vodja
tekmovanja obvestil vse prisotne klube da se postave ekip vpisuje v sistem Regista.
Organizator nogometnega turnirja (domačin) je dolžan pravočasno vnesti vse zapisnike skladno s predpisi v aplikacijo Regista na dan tekme, kot to
zahtevajo navodila aplikacije Registe in predpisi MNZ/NZS.
S tem je NK Vodice Šempas kršil predpise MNZ/NZS in se mu za kršitev izreče kazen kot je napisana v sklepu.

MNZ NG U9, 4.turnir
Brda - Primorje, 20.10.2019
Mlajši cicibani U-9 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. turnir, odigran 19. 10. 2019 ob 10.00 uri v športnem parku Vipolže, se zaradi se zaradi kršitve
predpisov MNZ Nova Gorica ekipe Primorje, ker niso v predpisanem roku oddali zahtevane dokumentacije pred tekmo domačemu predstavniku
kluba, ki je pisal zapisnik tekme se na podlagi določil 3., 4/1(h)., 7., in 8/4(a) člena DP, ND Primorje izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Pri pregledu napisanih zapisnikov 2. turnirja U9, ki je bil odigran 19. 10. 2019 ob 10.00 uri v športnem parku Vipolže so bile delegirano trije
nogometni klubi in sicer Brda, Brda črni, Kobarid, Primorje.
Iz zapisnika je razvidno, da je trener Kadrija Taulant ekipe Primorje, ni pravočasno oddal seznama igralcev domačemu predstavniku, da bi slednji
lahko pravilno vnesel seznam igralcev v aplikacijo Regista in napisal zapisnik o tekmi. Obljubil je, da bo seznam igralcev posredoval na klubski e
naslov, vendar tega ni storil.
V Pravila tekmovanja MNZ Nova Gorica U7, U9 in U11 TS 2019/2020 objavljenih na intranetni strani MNZ Nova Gorica 6. 9. 2019 je vodja
tekmovanja obvestil vse prisotne klube, da je najmanjše dovoljeno število osem igralcev za posamezno ekipo. V kolikor klub prijavi dve ekipi v
tekmovanje je dolžan predložiti dva spiska po osem igralcev (to se upošteva kot da nastopata dva kluba). Igralci, ki so prijavljeni pri eni ekipi ne
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morejo nastopati za drugo ekipo. Postave ekip se vpisuje v program Regista.
Skladno s predpisi MNZ/NZS in Pravili nogometne igre ter Odločbami NZS je dolžan trener ali predstavnik kluba pred tekmo pravočasno oddati
predstavniku domače ekipe (organizatorju turnirja seznam igralcev in uradnih oseb, ki se vnesejo v zapisnik o tekmi pred tekmo.
S tem je ND Primorje kršilo predpise MNZ/NZS in se jim za kršitev izreče kazen kot je napisana v sklepu.

Brda - Primorje U9 črni, 20.10.2019
Mlajši cicibani U-9 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. turnir, odigran 19. 10. 2019 ob 10.00 uri v športnem parku Vipolže, se zaradi se zaradi kršitve
predpisov MNZ Nova Gorica ekipe Primorje – črni, ker niso v predpisanem roku oddali zahtevane dokumentacije pred tekmo domačemu
predstavniku kluba, ki je pisal zapisnik tekme se na podlagi določil 3., 4/1(h)., 7., in 8/4(a) člena DP, ND Primorje izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Pri pregledu napisanih zapisnikov 2. turnirja U9, ki je bil odigran 19. 10. 2019 ob 10.00 uri v športnem parku Vipolže so bile delegirano trije
nogometni klubi in sicer Brda, Brda črni, Kobarid, Primorje. Iz vnesenih zapisnikov v aplikacijo Regista pa je razvidno da je nastopila tudi ekipa
Primorje črni, ki je sprva odpovedala nastop in tekmovala v nasprotju z delegiranjem.
Organizator tekmovanja (domači klub) ni spoštoval delegiranega načina tekmovanja, ampak je dovolil brez vednosti vodje tekmovanja nastopiti
ekipi, ki ni bila delegirana na ta turnir, ker je predhodno odpovedala sodelovanje.
Iz zapisnika je razvidno, da predstavnik ekipe Primorje črni, ni pravočasno oddal seznama igralcev domačemu predstavniku, da bi slednji lahko
pravilno vnesel seznam igralcev v aplikacijo Regista in napisal zapisnik o tekmi. Gostujoči predstavnik, ki ni naveden v zapisniku je sporočil, da bo
seznam igralcev posredoval na klubski e naslov, vendar tega ni storil.
V Pravila tekmovanja MNZ Nova Gorica U7, U9 in U11 TS 2019/2020 objavljenih na intranetni strani MNZ Nova Gorica 6. 9. 2019 je vodja
tekmovanja obvestil vse prisotne klube, da je najmanjše dovoljeno število igralcev osem igralcev za posamezno ekipo. V kolikor klub prijavi dve
ekipi v tekmovanje je dolžan predložiti dva spiska po osem igralcev (to se upošteva kot da nastopata dva kluba). Igralci, ki so prijavljeni pri eni ekipi
ne morejo nastopati za drugo ekipo. Postave ekip se vpisuje v program Regista.
Skladno s predpisi MNZ/NZS in Pravili nogometne igre ter Odločbami NZS je dolžan trener ali predstavnik kluba pred tekmo pravočasno oddati
predstavniku domače ekipe (organizatorju turnirja seznam igralcev in uradnih oseb, ki se vnesejo v zapisnik o tekmi pred tekmo
S tem je ND Primorje kršilo predpise MNZ/NZS in se jim za kršitev izreče kazen kot je napisana v sklepu.

Mlajši cicibani U-9 2019/20 MNZ Nova Gorica 2. turnir, odigran, 19. 10. 2019 ob 10.00 uri v športnem parku Vipolže, se zaradi se zaradi kršitve
predpisov MNZ Nova Gorica NK Brda Dobrovo zaradi nepravočasnega in nepopolnega vnosa zapisnikov o odigranih nogometnih tekmah v
aplikacijo Regista NZS na podlagi določil 3/2., 4/1(h)., 8/4(a) 36/2. člena DP, NK Brda Dobrovo izreče kazen OPOZORILO.
OBRAZLOŽITEV:
Pri pregledu vnosov zapisnika v sistem Regista Nogometne zveze Slovenije, namenjena vodenju vseh nogometnih tekmovanj ki so pod okriljem
Nogometne zveze Slovenije ali ene izmed Medobčinskih nogometnih zvez je bilo ugotovljeno, da uradni predstavnik kluba NK Brda Dobrovo ni v
predpisanem roku pred nogometno tekmo vnesel zapisnike o odigranih nogometnih tekmah 2. turnirja U 9 v omenjeno aplikacijo.
Na 2. delegiranem turnirju Mlajši cicibani U-9 2019/20 MNZ Nova Gorica, ki je bil odigran 19. 10. 2019 ob 10.00 uri v športnem parku Vipolže, so
bile delegirane ekipe Brda, Brda črni, Kobarid, Primorje.
Pri pregledu aplikacije Regista je bilo ugotovljeno, da so bili zapisniki vneseni v Registo 20. 10 2019. Pri pregledu zapisnikov je razvidno, da je
tekmovala ekipa Primorja – črni, ki ni bila na dokončnem delegiranem seznamu, ker je predhodno vodji tekmovanja odpovedala sodelovanje, nato
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pa brez vednosti vodje tekmovanja MNZ Nova Gorica nastopila.
Iz zapisnikov je razvidno, da so čakali seznam igralcev ND Primorja in Primorja črni (dogovor, ki ni skladen s predpisi MNZ Nova Gorica, odločbami
NZS in Pravili nogometne igre), ki ga je trener Primorja obljubil, pa ni poslal. Skladno s pravili je potrebno opraviti in predati spisek igralcev in
uradnih oseb pred tekmo, da se lahko pravočasno vnese zapisnik v aplikacijo Regista.
Organizator 2. turnirja je od deset odigranih tekem vnesel le štiri zapisnike. Manjka šest zapisnikov tekem, ki so bile odigrane. Odgovorni osebi NK
Brda Dobrovo so določi rok 31. 10. 2019 da vnese skladno s prepisi zapisnike v sistem Regista.
Organizator nogometnega turnirja (domačin) je dolžan pravočasno vnesti vse zapisnike skladno s predpisi v aplikacijo Regista na dan tekme, kot to
zahtevajo navodila aplikacije Registe in predpisi MNZ/NZS.
S tem je NK Brda Dobrovo kršilo predpise MNZ/NZS in se jim za kršitev izreče kazen kot je napisana v sklepu.

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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