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Maribor , 11.10.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 11. 10. 2018

37/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 11. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 85/1819

Po izvedenem disciplinskem postopku zoper ŠD Loka Rošnja in NK Akumulator, se postopek zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP ustavi. V
postopku sta kluba podala pisna pojasnila iz katerih izhaja, da je neznana oseba dejansko prišla do neposredne bližine sodnika, da je šlo za
samovoljno ravnanje posameznika, ki ga ni možno opredeliti kot člana kluba ali člana navijaške skupine, da so bili na tekmi štirje reditelji, ki so
posredovali v okviru pristojnosti in da ni prišlo do ogrožanja varnosti, ki bi ga bilo potrebno sankcionirati oziroma se lahko namen kaznovanja
doseže tudi na drug način. Zato se oba kluba opozarja, da je dolžnost vseh skrbeti in zagotoviti varnost vsem deležnikom.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 8. krog

Marles hiše - NK Starše, 06.10.2018

Sklep št.: K - 86/1819

Izključeni igralec Ribič Vanja, NK Limbuš Pekre, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka
(V 65 minuti je izključeni igralec s prekrškom preprečil nasprotnemu igralcu doseči zadetek.), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče
kazen prepovedi nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK TAB Akumulator - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 06.10.2018

Sklep št.: K - 87/1819

Izključeni igralec Marko Tomaž, ŠD Marjeta na Dravsekm polju, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre po 18.
čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Rošnja - Loka - NK Rače, 06.10.2018

Sklep št.: K - 88/1819

Izključeni igralec Rat Andrej, ŠD Loka-Rošnja, ki je bil v izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška hujšega nešportnega vedenja
proti sodniku (V 34. minuti se ni strinjal s sodniško odločitvijo in zato zelo agresivno na večji oddaljenosti verbalno žalil glavnega sodnika ter mu
grozil. Zaradi tega ga je sodnik izključil z rdečim kartonom. Po izključitvi se je napotil proti glavnemu sodniku, da bi z njim obračunal, vendar mu je
obračunavanje preprečil nasprotni igralec, ki ga je zadržal. Med zapuščanjem igrišča pa je odšel še do tehničnega prostora svoje ekipe, kjer je
silovito brcnil v steno hišiče tako, da jo je prebil. Prav tako je brcal posode za vodo in igrišče zapustil šele po prepričevanju soigralcev.), po 18. čl.
DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pisno opravičilo izključenega igralca in obžalovanje prekrška ter zavedanje teže dejanja.
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U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819, 6. krog

NŠ ROHO - NK RAČE - NK DOBROVCE, 07.10.2018

Sklep št.: K - 89/1819

Izključeni igralec Bole Blaž, ŠD Rogoza, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 75. minuti je pred sodnikom,
ko se ni boril za žogo oziroma, ko je bil skupaj z nasprotnim igralcem kaznovan z opozorilom zaradi prekrška vlečenja, brcnil nasprotnega igralca.
Pri tem niso nastale nobene posledice.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih
tekmah.

Pri izreku kazni je bila kot olajševalna okoliščina upoštevano dejstvo, da je šlo za spontano reakcijo na prej storjen prekršek nad njim in da je
izključeni po končani tekmi prišel do sodnika in se vljudno opravičil sodniku ter nasprotnemu igralcu.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene
disciplinskevkazni je dovoljena pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.O pritožbi
zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in
priporočeno po pošti.

Disciplinski sodnik MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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