Ljubljana, 31.3.2015

Št.:

6032/15

Ozn.:

TEKM

RR/BK/RB

ZAPISNIK
4/2015. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v torek, 31. marca 2015, in na kateri je
na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 ZAHOD 2014/2015, zaostala tekma 17. kroga, 25.03.2015
BRAVO PUBLIKUM : NOGA TRIGLAV
NK TRIGLAV KRANJ se zaradi kršitve predpisov NZS – ekipa ni oddala dokumentacije v
predpisanem roku, na podlagi določil 9/1(2)., 18. in 25/1(7). člena DP ter ob upoštevanju
predkaznovanosti (sklep št. 40/29.8.2014), izreče UKOR.
LIGA U15 ZAHOD 2014/2015, 18. krog, 28.03.2015
IDRIJA - TOLMIN : NOGA BRITOF
Igralec ekipe IDRIJA - TOLMIN Nace BEGUŠ je bil izključen v 34. minuti tekme zaradi igre z roko, s
čimer je preprečil čisto situacijo za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1).
in 20. člena DP in v povezavi s točko I.G.1. Splošnih navodil NZS – disciplinska politika organov
vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni
tekmi.
VIPAVA AJDOVŠČINA : BIRSA&MATAVŽ BILJE
Igralec ekipe VIPAVA AJDOVŠČINA Gašper CIGOJ je bil izključen v 49. minuti tekme zaradi
brezobzirne igre, za kar je prejel drugi rumeni karton, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1).
in 20. člena DP 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/ prvenstveni
tekmi.

PRAVNI POUK:
Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa 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 vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: 3300-0000-0606-726.
Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita
kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.

Nogometna zveza Slovenije
Roman Rogelj l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika NZS
V vednost:
- arhiv, tu.
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