ZAPISNIK DISCIPLINSKOG SUCA
Prva NL „SREDIŠTE SPLIT“
Na temelju članka 50, a u svezi sa čl. 111., 116., 119. i 121. Disciplinskog pravilnika
Hrvatskog nogometnog saveza, Disciplinski sudac „SREDIŠTA SPLIT“, na temelju
dostavljenog Izvješća o utakmici, po službenoj dužnosti, dana 18.rujna 2018.godine donosi
s l i j e d e ć e:

ODLUKE
Odlukom Disciplinskog suca kažnjeni su:
DIJE OPAČAK (2116842) igrač HRNK „ZMAJ“ Makarska – PIONIR
1 (jedna) utakmica zabrane nastupanja (čl.50 DP) zbog isključenja na utakmici HRNK
„ZMAJ“ – NK „GOŠK“ KG odigranoj 15.09.2018. (5.kolo)
Kazna teče od 16.09.2018.godine

O b r a z l o ž e nj e
Iz dostavljenog Izvješća o utakmici je jasno i nedvojbeno utvrđeno kako je gore
navedeni igrač i počinio prekršaj iz navedenog članka Disciplinskog pravilnika HNS, a isto
je potvrđeno potpisom Izvješća o utakmicama od strane sudaca i delegata. Na taj način
počinjen je prekršaj za koji je temeljem Disciplinskog pravilnika HNS, propisano izricanje
kazne kako je navedeno u dispozitivu Odluke.
Predstavnici klubova domaćina i gosta nisu dostavili eventualne primjedbe na
sadržaj Izvješća.
Na temelju utvrđenih činjenica, Disciplinski sudac je utvrdio kao što je navedeno u
dispozitivu Odluke.
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UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv Odluke o prekršaju može se izjaviti žalba. Žalba ne odgađa izvršenje Odluke.
Žalbu mogu podnijeti okrivljenik, podnositelj Izvješća ili prijave, klub ili Središte čiji je član
kažnjen. Žalba se podnosi u roku od 8 dana od primitka Odluke. Žalba se predaje pisanim
putem Disciplinskom tijelu prvog stupnja za disciplinsko tijelo drugog stupnja uz potvrdu o
uplati propisane pristojbe.
Iznimno žalba se ne može podnijeti u slučajevima reguliranim odredbama članka
149. stavak 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a.
Disciplinski sudac
Jakov Juretić s.r.
Broj: 5 – 18/19
Split, 18.09.2018.g.

