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Celje, 10.10.2018

Zapisnik

10/1819 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 10. oktobra 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

2. SKL VZHOD 18/19, 8. krog

NK MB Tabor - NK Brežice 1919, 03.10.2018

Sklep št. 14/18-19
NK BREŽICE 1919
Ekipa ni prišla na tekmo zato tekma ni bila odigrana. Klub je sicer en dan pred tekmo obvestil vodjo tekmovanja, da na tekmo ne morejo priti
zaradi premajhnega števila igralcev (različne odsotnosti igralcev). Zaradi pravočasnega obvestila, da ekipa ne bo prišla na tekmo je vodja
tekmovanja obvestil klub domačin in uradne osebe, da ni prišlo do nepotrebnih stroškov.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1-3; 25/1-1 in v povezavi s členom 13/1 DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen v višini 300,00 €.

Sklep št. 15/18-19
NK BREŽICE 1919
Ekipa ni prišla na tekmo zato tekma ni bila odigrana. Klub je sicer en dan pred tekmo obvestil vodjo tekmovanja, da na tekmo ne morejo priti
zaradi premajhnega števila igralcev. Zaradi pravočasnega obvestila, da ekipa ne bo prišla na tekmo je vodja tekmovanja obvestil klub domačin in
uradne osebe, da ni prišlo do nepotrebnih stroškov.
SKLEP: Na podlagi določil 9/3-7 DP NZS, se ekipi izreče določitev rezultata po uradni dolžnosti.

2. SKL VZHOD 18/19, 9. krog

Nafta 1903 - Rudar Velenje, 06.10.2018

Sklep št. 16/18-19
RUDAR VELENJE
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 65,00 €.

NK Brežice 1919 - NK Kety Emmi Bistrica, 07.10.2018

Sklep št. 17/18-19
NK BREŽICE 1919
Ekipa je tekmo pričela in odigrala z 10-mi igralci.
SKLEP: Na podlagi določil člena 9/1-1 DP NZS, se ekipi izreče opozorilo.

2. SML VZHOD 18/19, 8. krog
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NK MB Tabor - NK Brežice 1919, 03.10.2018

Sklep št. 14/18-19
NK BREŽICE 1919
Predstavnik ekipe je oddal športne izkaznice in prijavo ekipe za tekmo pet (5) minut pred pričetkom tekme. Zaradi zamude se je tekma pričela z 20
minutno zamudo.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1-3 v povezavi s členom 13/1 DP NZS, se klubu izreče ukrep denarna kazen 150,00 €.

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.

Selim Alić
Disciplinski sodnik
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