Brdo pri Kranju, 08.11.2016

Št.:

6319/16

Ozn.:

TEKM

KB/BK/RB

ZAPISNIK
62/2016. obravnave namestnika disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v torek, 8. novembra 2016, in na kateri je
na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 VZHOD 2016/2017, 13. krog, 05.11.2016
DRAVOGRAD - AVTO GRUBELNIK : DRAVA PTUJ
Igralec ekipe DRAVOGRAD - AVTO GRUBELNIK Kristijan KOVAČ je bil izključen v 66. minuti tekme zaradi
udarjanja s pestjo z blago intenziteto v predel rame nasprotnega igralca, medtem ko se nista borila za žogo, zato
se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(4). in 20. člena DP ter v povezavi s točko I.B.2 Splošnih navodil NZS disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 3
/treh/ prvenstvenih tekmah.
VIPOLL VERŽEJ : MURA
Pomočnik trenerja ekipe VIPOLL VERŽEJ Aleš BAGOLA je bil v 69. minuti tekme odstranjen iz ograjenega dela
igrišča zaradi ponavljajočega protestiranja zoper sodniške odločitve, zato se na podlagi določil 9/1(3). in 24(1).
ter v povezavi s 13. členom DP, pomočniku trenerja izreče denarna kazen v višini 60 € /z besedo: šestdeset
evrov/.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je pomočnik trenerja po končani tekmi
opravičil sodnikom za svoje nešportno vedenje.
LIGA DEKLET U17 2016/2017, 8. krog, 05.11.2016
ŽNK MARIBOR : PRIMORJE AJDOVŠČINA
Zaradi kršitve predpisov NZS – pri ekipi ŽNK MARIBOR je bila v vlogi glavne trenerke oseba, ki ne izpolnjuje
pogojev za glavnega trenerja ekipe, zato se na podlagi določil 9/1(1)., 18. in 25/1(7). člena DP, KVN ŽNK
MARIBOR izreče OPOZORILO.

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
Bojan Kitel l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika NZS
V vednost:
- arhiv, tu.
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