Ljubljana, 20.11.2014

Št.:

6295/14

Ozn.:

TEKM

RR/BK

ZAPISNIK
66/2014. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v četrtek, 20. novembra 2014, in na
kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal
naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 ZAHOD 2014/2015, 15. krog, 12.11.2014
GORICA : NOGA TRIGLAV
Igralec ekipe GORICA Angel STRATORSKI je bil izključen v 69. minuti tekme zaradi protestiranja
zoper sodniško odločitev, 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.
SLOVENSKA ŽENSKA NOGOMETNA LIGA 2014/2015, zaostala tekma 10. kroga, 16.11.2014
ŽNK TELEING POMURJE BELTINCI : ŽNK JEVNICA
NK JEVNICA se zaradi neprihoda ekipe na tekmo, na podlagi določil 9/3(7). in 25/1(1). ter v
povezavi z 12a/4. členom DP, izreče kazen določitve rezultata po uradni dolžnosti 3:0 za ŽNK
POMURJE BELTINCI.
Poleg izrečene kazni določitve rezultata po uradni dolžnosti, se na podlagi določil 9/1(3)., 16/1.
in 25/1(1). ter v povezavi s 13. členom DP, NK JEVNICA izreče denarna kazen v višini 400 € /z
besedo: štiristo evrov/, ki se pogojno odloži in se ne bo izvršila, če ekipa ŽNK JEVNICA v
tekmovalnem letu 2014/15 ne bo storila podobnega ali težjega disciplinskega prekrška.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je klub predhodno obvestil
strokovno službo NZS o neprihodu ekipe na tekmo in navedel razloge zanj.

POKAL NZS DEKLETA U17 2014/2015, 3. krog, 15.11.2014
ŽNK TELEING POMURJE BELTINCI : ŽNK MSM PTUJ
Igralka ekipe ŽNK MSM PTUJ Rika HERGA je bila izključena v 37. minuti tekme zaradi prekrška
nad nasprotno igralko, ki je bila v čisti situaciji za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil
9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS – disciplinska
politika organov vodenja lig NZS, igralki 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
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