Brdo pri Kranju, 02.11.2017

Št.:

6402/17

Ozn.:

TEKM

KB/BK/RB

ZAPISNIK
60/2017. obravnave namestnika disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v četrtek, 2. novembra 2017, in na kateri je
na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 VZHOD 2017/2018, 13. krog, 28.10.2017
CELJE : ALUMINIJ
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe ALUMINIJ – na tekmi so prejeli 4 rumene
kartone, iz ograjenega dela igrišča pa je bil odstranjen trener, se na podlagi določil 9/1(1)., 25/1(11). in 26/1.
člena DP, NK ALUMINIJ KIDRIČEVO izreče OPOZORILO
Trener ekipe ALUMINIJ Brane VODOPIVEC je bil v 67 minuti tekme odstranjen iz ograjenega dela igrišča zaradi
protestiranja zoper sodniške odločitve, zato se na podlagi določil 9/1(3). in 24(1). ter v povezavi s 13. členom DP,
trenerju izreče denarna kazen v višini 60 € /z besedo: šestdeset evrov/.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je trener ekipe po končani tekmi opravičil
sodniku za nešportno vedenje.
KRŠKO : MARIBOR
Predstavnik ekipe KRŠKO Amel NADAREVIĆ je bil v 52. minuti tekme odstranjen iz ograjenega dela igrišča zaradi
protestiranja zoper sodniške odločitve, zato se na podlagi določil 9/1(3). in 24(1). ter v povezavi s 13. členom DP,
predstavniku ekipe izreče denarna kazen v višini 60 € /z besedo: šestdeset evrov/.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je predstavnik ekipe po končani tekmi
opravičil sodniku za nešportno vedenje.
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.

