DISCIPLINSKI PRAVILNIK OLMN
Občinska liga malega nogometa na travi
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja odgovornost igralcev, vodje ekip ( v nadaljevanju besedila funkcionarjev) in
ekip za kršitve Pravil nogometne igre, predpisov OLMN Litija, pravil športnega obnašanja ter
za druge kršitve discipline na nogometnih tekmovanjih v organizaciji OLMN Litija.
Pravilnik določa kazni, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in postopek za ugotavljanje
odgovornosti in izrekanje kazni.
2. člen
Igralci in funkcionarji so odgovorni za kršitve, storjene z naklepnim ali malomarnim
ravnanjem ali opustitvijo.
Za funkcionarje se po tem pravilniku štejejo vsi, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v
nogometu OLMN Litija.
Ekipa je odgovorna tudi za kršitve igralcev ali funkcionarjev, ki so njeni člani.
3. člen

Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti.
4. člen

Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se storilca kaznuje tudi za poskus prekrška in sicer
tako, kot če bi prekršek dokončal, lahko pa se kaznuje tudi mileje.
Kdor drugega napelje k storitvi prekrška ali mu pri storitvi prekrška pomaga, se kaznuje, kot
bi prekršek storil sam.
5. člen

Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več prekrškov, se najprej določita vrsta in višina
kazni za vsak prekršek posebej, nato pa se izreče enotna kazen.
6. člen

Pri izbiri kazni ter določanju njene višine je treba upoštevati olajševalne in obteževalne
okoliščine.
7. člen

Postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za prekršek, pa do dneva
vložitve prijave vodji tekmovanja OLMN Litija, preteklo več kot mesec dni .

VRSTA IN VIŠINA KAZNI
8. člen

Za posamezne prekrške se storilcem lahko izrekajo naslednje kazni:
a)

za igralce:
1. Opomin
2. Prepoved nastopanja za določeno število tekem
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3. Prepoved nastopanja za določeno dobo
4. Prepoved » registracije«
5. Druge vzgojne kazni, ki jih določi organizator
b) za funkcionarje:
1. Opomin
2. Prepoved opravljanja funkcij za določeno dobo
3. Prepoved vodenja ekipe za določeno dobo ali za določeno število tekem
c) kazni za ekipe:
1. Opomin
2. Prepoved igranja tekem na določenem igrišču ali na vseh igriščih določenega območja
3. Izključitev iz tekmovanja
4. Prepoved » registracije« igralcev
5. Odvzem točk

Prepoved nastopanja za igralca pomeni tudi prepoved opravljanja funkcij in obratno.
9. člen

Kazen prepovedi nastopanja za določeno število tekem se igralcem izreka za najmanj 1 in
največ 8 tekem.
Kazen prepovedi nastopanja za določeno dobo se igralcem izreka za obdobje najmanj 2
mesecev in največ 5 let.
10. člen

Kazen prepovedi opravljanja funkcije za določeno dobo se funkcionarjem izreka za obdobje
najmanj 1 meseca in največ 5 let
11. člen

Kazen izključitve iz tekmovanja OLMN Litija se izreče zaradi težjega prekrška, storjenega v
zvezi s tekmovanjem v tekočem tekmovalnem letu, in ima za posledico, da se kaznovana
ekipa premesti v nižjo stopnjo tekmovanja v naslednji tekmovalni sezoni ali dokončni izključi
iz OLMN Litija.
12. člen

Kazen odvzema točk je lahko največ 9 točk.
Odvzete točke se ekipi odštejejo od točk, osvojenih v tekmovalnem letu, v katerem je storjen
prekršek.
13. člen

V primerih, ko je mogoče namen kaznovanja doseči tudi na drug način, sme pristojna
komisija izvršitev izrečene kazni v primerih, ko je to glede na okoliščine primera opravičljivo,
pogojno odložiti za 3 mesece do enega leta s pogojem, da se izrečena kazen ne bo izvršila, če
storilec v tem času ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška.
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14. člen

O izrečenih kazni se vodi evidenca s strani disciplinske komisije.

POSEBNI DEL
PREKRŠKI IGRALCEV
15. člen
Igralcem se kazni izrekajo zlasti za naslednje prekrške:
-

nešportno vedenje
groba in nevarna igra
udarec nasprotnika brez žoge
fizični napad na soigralca, nasprotnega igralca, sodnika, funkcionarja ali katerokoli drugo
osebo
povzročitev prekinitve tekme ali neopravičena zapustitev igrišča ter nagovarjanje soigralcev k
takim dejanjem
nastop na tekmi, na kateri igralec nima pravice nastopa
nespoštovanje odločb organov OLMN Litija

Kazni se izrekajo za prekršek storjen na igrišču ali izven njega, če je prekršek v zvezi z
nogometom v OLMN Litija.
Disciplinski postopek se uvede na prijavo sodnika, funkcionarjev, ekip in drugih oseb, ki
tekmujejo pod okriljem OLMN Litija
Prijava mora biti vpisana v poročilo in dostavljena v pisni obliki vodji tekmovanja v roku 48
ur.
16. člen
Igralec, ki je bil na tekmi izključen ali opominjan, mora biti naveden v poročilu o tekmi.
Izključeni igralec ima pravico v 48 urah po končani tekmi dostaviti vodji tekmovanja svojo
izjavo o prekršku.
Izključeni igralec se kaznuje s prepovedjo igranja najmanj ene tekme.
17. člen
Kazen prepovedi igranja igralec prestaja:
-

na vseh tekmah OLMN Litija

Igralec v istem tekmovanju po prejetem parnem javnem opominu/ rumeni karton, prestaja
kazen prepovedi igranja ene tekme na prvi naslednji tekmi.
Ekipe v tekmovanju OLMN Litija so dolžne same voditi evidenco javnih opominov in rdečih
kartonov za igralce svoje ekipe.
PREKRŠKI FUNKCIONARJEV
18. člen
Funkcionarjem se izrekajo kazni predvsem za naslednje prekrške:
-

fizični napad na igralca, funkcionarja in gledalca
žalitve in obrekovanja igralcev, funkcionarjev, ekip, sodnika ipd…
nagovarjanje k zapustitvi igrišča in k drugačnemu onemogočanju odigranja tekme
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-

dajanja netočnih podatkov o igralcih in drugih postopkih
neizpolnjevanje obveznosti do OLMN Litija
ne izvrševanje odločitev OLMN Litija
nagovarjanje igralcev k prekrškom
povzročanje neredov v zvezi s tekmo

PREKRŠKI EKIP
19. člen
Ekipam se kazni izrekajo predvsem za naslednje prekrške:
-

neupravičen izostanek s tekme
odstop od tekmovanja
zapustitev igrišča med tekmo ali povzročitev prekinitve
druga dejanja igralcev, ki onemogočajo odigranja tekme
slaba organizacija tekme
nešportno vedenje gledalcev
nespoštovanje odločb organov OLMN Litija
zaradi nešportnega obnašanja več igralcev na tekmi
zaradi igranja igralcev, ki na tekmi niso imeli pravice nastopa

20. člen
Ekipa se lahko kaznuje tudi, če so prekršek storili njeni igralci ali funkcionarji, kako tudi če je
mogoče vedenje igralcev ali funkcionarjev šteti za nešportno vedenje ekipe.

POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJE KAZNI
DISCIPLINSKI ORGAN
21. člen
Disciplinski postopek vodi organ, ki ga določi organizator tekmovanja
22. člen
Član disciplinskega ter pritožbenega organa se izloči pri odločanju v primeru, če je član ekipe,
ki je v postopku, ali če je v postopku igralec oziroma funkcionar te ekipe.
Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v nepristranskost disciplinskega ter pritožbenega
organa, lahko udeleženec do začetka uvedbe postopka zahteva njegovo izločitev.
O izločitvi dokončno odloči vodja tekmovanja OLMN Litija.
UVEDBA POSTOPKA
23. člen
Disciplinski postopek se uvede:
-

na podlagi poročila sodnika
na podlagi prijave ekipe
na podlagi člana OLMN Litija

24. člen
Prijava se vloži pismeno ali po elektronski pošti pri vodji tekmovanja OLMN Litija.
25. člen
Disciplinski pravilnik lige OLMN stran 4

DISCIPLINSKI PRAVILNIK OLMN
Občinska liga malega nogometa na travi
O uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj mora disciplinski organ obvestiti
prijavljenega, ki ima pravico podati pismeni zagovor v roku 24 ur od prejema obvestila.
26. člen
Igralec, ki je na tekmi izključen, je avtomatično suspendiran
27. člen
Če iz prijave izhaja, de je bil storjen hujši prekršek ter so okoliščine primera takšne, da je
treba storilcu že pred iztekom kazni preprečiti nastopanje ali opravljanje funkcij v OLMN
Litija, lahko disciplinski organ igralcu, funkcionarju ali ekipi izreče suspenz.
28. člen
Suspenz iz prejšnjih členov traja do izreka dokončnega sklepa o kazni, vendar največ mesec
dni.
Suspendirani igralec ali suspendirana ekipa na smeta nastopati, funkcionar pa ne opravljati
funkcije.
Suspenz se všteva v čas trajanja kazni.
29. člen
Disciplinski organ lahko izreče suspenz tudi zaradi neplačanih obveznosti do OLMN Litija.
V primeru , da ekipa ne plača nadomestila, ki je določen s strani OLMN Litija v roku 10 dni,
disciplinski organ na podlagi prijave vodje tekmovanja določi dodaten 10 dnevni rok za
plačilo. Po tem roku se ekipa avtomatično suspendira. V izjemnih primerih lahko disciplinski
organ začetek suspenza odloži.
Suspenz traja dokler ekipa ne dokaže, de je obveznost plačala.
30. člen
Po postopku izda disciplinski organ sklep, s katerim postopek ustavi.
V pismenem sklepu disciplinskega organa, s katerim je izrečena obveznost, mora biti
naveden opis obveznosti, izrečena kazen in opozorilo o pritožbi.
Igralcem in funkcionarjem se sklepi pismeno vročajo preko ekip po pošti ali elektronski pošti.
PRITOŽBA
31. člen
Proti sklepu disciplinskega organa je dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve.
Pritožba se vloži pismeno po elektronski pošti na vodjo tekmovanja OLMN Litija.
V pritožbenem postopku se plača pritožbena taksa ( 50 e) vodji tekmovanja OLMN Litija.
Na podlagi obrazloženega predloga / prizadetega/, lahko disciplinska komisija plačilo
pritožbene takse oprosti.
Če disciplinska komisija ugodi pritožbi , se pritožbena taksa v celoti vrne prizadetemu.
Če v pritožbenem roku taksa ni plačana, se pritožba zavrže.
Pritožba ne zadrži izvršitve kazni.
Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena.
32. člen
Pritožbo lahko vložita kaznovani ali funkcionar ekipe, ter tisti ki je predlagal uvedbo
disciplinskega postopka pritožbeni komisiji ( drugostopenjsko razsodišče), ki dokončno
odloči o sklepu disciplinske komisije ter kazen potrdi ali preda nazaj v postopek.
Odločitev pritožbene komisije o sklepu disciplinskega organa je dokončna.
33. člen

Disciplinski pravilnik lige OLMN stran 5

DISCIPLINSKI PRAVILNIK OLMN
Občinska liga malega nogometa na travi
Disciplinska komisija OLMN Litija lahko dopolni postopek.
O pritožbi se odloči s sklepom.
34. člen
Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v mesecu dni od prejema pritožbe.

IZREDNA OMILITEV KAZNI
35. člen
Kadar iz okoliščin izhaja, da je bil dosežen namen kaznovanja, lahko organizator tekmovanja
kazen omili.
Pismeno pobudo za izredno omilitev kazni se lahko vloži enkrat v koledarskem letu.
Pismeno pobudo za izredno omilitev časovne kazni se lahko vloži, če je potekla vsaj polovica
kazni.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Disciplinske zadeve, ki so bile na dan uveljavitve tega pravilnika v teku, se dokončajo po
doslej veljavnem pravilniku, če so za prijavljenega milejše.
37. člen
Spremembe in dopolnitve veljajo od 15. 10. 1010
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