Brdo pri Kranju, 05.06.2017

Št.:

6118/17

Ozn.:

TEKM

KB/BK/RB

ZAPISNIK
27/2017. obravnave namestnika disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v ponedeljek, 5. junija 2017, in na kateri je
na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 VZHOD 2016/2017, zaostala tekma 26. kroga, 03.06.2017
DRAVINJA : GEREČJA VAS HAJDINA
Igralec ekipe GEREČJA VAS HAJDINA Filip VIDOVIČ je bil izključen v 71. minuti tekme zaradi ugovarjanja, 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.
KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV LIGE U15 VZHOD 2017/2018, predkrog
PLANIKA TURNIŠČE : ZAVRČ in ZAVRČ : PLANIKA TURNIŠČE
Tekmi med zgoraj navedenima nasprotnikoma nista bili odigrani, saj je ekipa ZAVRČ odpovedala nastop v
kvalifikacijah za popolnitev lige U15 vzhod, zato se na podlagi določil 9/3(7)., 18. in 25/1. ter v povezavi z 12a/4.
členom DP, ŠD ZAVRČ izrečeta kazni določitve rezultata po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo PLANIKA TURNIŠČE.
Poleg izrečene kazni določitve rezultata po uradni dolžnosti se na podlagi določil 9/1(2)., 18. in 25/1. člena DP,
ŠD ZAVRČ izreče UKOR.
Pri izreku je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je ŠD ZAVRČ vodstvo tekmovanja obvestila o odpovedi
udeležbe v kvalifikacijah za popolnitev lige U15 vzhod in razlogih zanj, s tem pa so omogočili pravočasno
odpoved delegiranih tekem.
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: 0279-6026-2279-522. 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.

