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Kranj, 13.10.2021

Št.: 8-2021/22

ZAPISNIK
8-2021/22. obravnave Disciplinskega sodnika MNZG-Kranj, ki je bila v sredo, 13. oktobra 2021 in na
kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega pravilnika NZS (DP NZS) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Gorenjska liga – ČLANI, 7. krog

9.10.2021

VISOKO : NIKO ŽELEZNIKI

Igralec ekipe NIKO ŽELEZNIKI št. 17 Sergej JELOVČAN /89851/ je v 89. minuti tekme prejel drugi
rumeni karton zaradi ugovarjanja in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 5/a., 8/1(d). in
22. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu
za ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
KONDOR GODEŠIČ : BRITOF

Zaradi pomanjkljive organizacije tekme - domači klub ni zagotovil delujoče računalniške opreme, tako
da ni bilo možno napisati zapisnika v sistemu Regista, niti se ni potrudil, da bi navedeno pomanjkljivost
odpravil, za kar je bilo do konca tekme dovolj časa -, se na podlagi določil 4/1(e). in 8/4(c). člena DP
NZS, NK ŠKOFJA LOKA izreče:
denarna kazen v višini 50 € /petdeset evrov/.
Gorenjska liga – STAREJŠI DEČKI U15, 8. krog

10.10.2021

ŠOBEC LESCE : BOHINJ-BLED

Igralec ekipe ŠOBEC LESCE št. 6 David CUMBO /113880/ je v 70. minuti tekme prejel drugi rumeni
karton zaradi ugovarjanja in bil posledično izključen, zato se na podlagi določil 5/a., 8/1(d). in 22.
člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.2 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, igralcu za
ta prekršek izreče kazen:
prepoved nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
Mlajši dečki U12 - oranžna skupina, 8. krog

9.10.2021

KRANJSKA GORA : ŠOBEC LESCE

Prvenstvena tekma med zgoraj navedenima ekipama ni bila odigrana, saj je na prizorišče pred tekmo
prišli samo šest igralcev ekipe ŠOBEC LESCE, s čimer niso bili izpolnjeni minimalni pogoji za začetek
tekme. Zato se na podlagi določil 4/1(a). in 8/4(j). ter v povezavi z 11/4. členom DP NZS in 53/3.
členom Tekmovalnega pravilnika NZS, NK LESCE izreče kazen:
določitev rezultata tekme KRANJSKA GORA : ŠOBEC LESCE po uradni dolžnosti 3:0 za ekipo KRANJSKA
GORA.

Poleg izrečene kazni določitve rezultata po uradni dolžnosti se na podlagi določil 4/1(a)., 8/4(c). in
8/5. člena DP NZS, NK LESCE izreče:
denarna kazen v višini 100 € /sto evrov/.
PRAVNI POUK:
Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave Disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana, priporočeno po pošti, zadnji dan pritožbenega roka in je vplačana pritožbena
taksa v višini 200 evrov na TRR MNZG-Kranj: 0433-1000-3340-407. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi
odloča komisija za pritožbe MNZG-KRANJ. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal
uvedbo disciplinskega postopka.
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