BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2, Ljubljana
Datum: 10.09.2010

ZAPISNIK
1.seje Disciplinske komisije I. stopnje, ki je bila 07.09.2010. ob 16. uri v prostorih BZS na
Tržaški 2 v Ljubljani.
Prisotni: Andrej Berginc, Anton Koler, Franc Setnikar
DNEVNI RED:
1. Obravnava dokumentacije v zvezi uvedbe disciplinskega postopka proti članu BK Mengeš
Rakoll, Azemu Smajliju
Ad 1)
Predsednik Disciplinske komisije Andrej Berginc je v uvodni obrazložitvi člane seznanil z
dokumentacijo v zvezi uvedbe disciplinskega postopka proti članu BK Mengeš Rakoll, Azem
Smajliju, zaradi fizičnega napada na člana BK Svoboda Milomirja Dobraša na tekmi 2.
državne lige center med ekipama Mengeš Rakoll in Svoboda, ki je bila na sporedu 2.7.2010 v
Mengšu.
Po končanem zaslišanju obdolženca Azem Smajlija in prič Milorada Dobraša in Žavbi Staneta
ter predhodno pridobljene dokumentacije in pisnih izjav, ki so jih posredovali; obdolženi
Smajli Azem, vodja ekipe BK Svoboda Milomir Dobraš, glavni sodnik tekme Stane Žavbi in
sodnik tekme Cveto Lanišek je komisija po temeljiti proučitvi pridobljene dokumentacije in
izjav naštetih akterjev, soglasno sprejela
SKLEP
Azem Smajli, roj. 10.10.1963, stanujoč Nadgoriška 37, Ljubljana – Črnuče, član Balinarskega
kluba Mengeš Rakoll, je odgovoren za storitev hude disciplinske kršitve fizičnega napada na
igralca nasprotne ekipe po 4.točki a. 20. člena Disciplinskega pravilnika BZS, ki jo je storil s
tem, da je na prvenstveni tekmi 2. državne lige – center, dne 2.7.2010, fizično napadel igralca
BK Svoboda Milomira Dobraša in se mu zato izreče disciplinski ukrep prepovedi igranja za
obdobje enega leta.
Čas suspenza od 3.7.2010 dalje se mu šteje v izrečeno kazen.
Enoletna kazen neigranja, je po mnenju disciplinske komisije I. stopnje primerna kazen za
navedeno kršitev, pri tem pa mu ni izrekla tudi kazni prepovedi funkcije vodenja ekipe.
Azem Smajli je dolžan na podlagi 60. člena Disciplinskega pravilnika BZS, povrniti stroške
disciplinskega postopka v višini 80,00 EUR.
.
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