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Maribor , 13.12.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 13. 12. 2018

46/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 13. december 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 - 141/1819

NK Asfalterstvo Brus Malečnik - ŠD Marjeta na Dravskem polju (14. krog), 17.11.2018, 1. Članska liga MNZ Maribor_1819

Odstranjeno uradno osebno Valentič Radenko, NK Malečnik, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi žaljivega komentiranja, zaradi
česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega
tehničnega prostora ali garderob na dveh (2) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 142/1819

Ekipa NK Duplek je na članski tekmi z NK Ajdas Lenart, v 14. krogu 1. članske lige MNZ Maribor prejela dva direktna rdeča kartona in dva rumena
kartona. Zaradi prejetih dveh direktnih redečih kartonov je NK Duplek, na podlagi, 1. alineje, 2. odstavka 22. člena DP, dolžan za vsak prejeti rdeči
karton plačati 35,00 €, torej skupaj 70,00 € in zaradi prejetih dveh rumenih kartonov 20,00 €, torej skupaj 90,00 €.

Sklep št.: K - 143/1819

Odstranjeno uradno osebno Novak Sašo, ŠD Marjeta na Dravskem polju, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, zaradi ponovljenega protestiranja
zoper sodniške odločitve, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora, za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen
prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na eni (1) zaporedni tekmi.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 14. krog

NK Asfalterstvo Brus Malečnik - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 17.11.2018

Sklep št.: K - 144/1819

Izključeni igralec Cvetič Martin, ŠD Marjeta na Dravskem polju, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za
dosego zadetka (V 79. 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 Duplek - NK AjDAS Lenart, 17.11.2018

Sklep št.: K - 145/1819
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Izključeni igralec Simonič Domen, NK Duplek, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 86. minuti je po
doseženem zadetku iz kazenskega strela hotel nasprotnemu igralci iz posesti vzeti žogo. Pri tem je igralca nasprotne ekipe z roko udaril v ramo,
zaradi česar ni bil nihče poškodovan oziroma niso nastale posledice. Igrišče je zapustil športno.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče
kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 146/1819

Izključeni igralec Ploj Tomi, NK Lenart, 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.

Sklep št.: K - 147/1819

Izključeni igralec Ornik Marcel, NK Duplek, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve sodnika in groženj
sodniku (V 86. minuti je, ob izključitvi igralca njegove ekipe s tehničnega prostora, kjer se je nahajal, verbalno žalil sodnika in mu grozil.), po 18. čl.
DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko E.3., Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 148/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 51/1819 se KNK Fužinar zaradi prekrška slabe organizacije tekme 11. kroga, v ligi MNZ
Maribor, U19, med ekipama Fužinar in NK Pohorje (tekma ni bila odigrana, ker domači klub ni označil igrišča v skladu s PNI), na podlagi 24 čl. DP
izreče denarna kazen 100,00 €.

Sklep št.: K - 149/1819

Po izvedenem disciplinskem postopku se prijavljena uradna oseba Kučej Nino, KNK Fužinar, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, zaradi prekrška
oziroma ravnanja, ki je vplivalo na integriteto tekme (Na tekmi 10. kroga, U-19, z ekipo NK MB Tabor, v ekipo oziroma v igro napotil igralca
Gradišnik Žiga, ki ni imel pravice nastopiti - takšno prepoved je pokazal tudi sistem Regista, ki se uporablja za sestavo zapisnika o tekmi), po 23. čl.,
v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na dveh (2) zaporednih tekmah.
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kaznovanega iz katerega izhaja, da je menil, da je igralec kazen že prestal ne tekmah drugih ekip in zato
zahteval, da se mu omogoči igranje in predkaznovanost s sklepom št. K – 71/1718

Sklep št.: K - 150/1819

Prav tako se disciplinski postopek razširi na igralca Gradišnik Žiga, KNK Fužinar, ki ni imel pravice nastopiti na tekmi 10. kroga, U-19, z ekipo NK MB
Tabor, ker je prestajal kazen prepovedi igranja, se zaradi prekrška nastopanja na tekmi, na kateri ni imel pravice nastopiti, po 18. čl. DP, na podlagi
9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819
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Sklep št.: K - 151/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 50/1819 se ŠD Sveti Jurij zaradi neupravičena neprihoda na kadetko tekmo med ekipama NK
Fužinar – NK Jurovski dol, ki je bila delegirana na dan 10. 11. 2018, ob 13.15 uri, na podlagi 2. odstavka 25.d. čl. DP izreče denarna kazen 150,00 €.

U11 2. skupina - Starejši cicibani - 9:9 - MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 152/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 52/1819 se ŠD Loka Rošnja zaradi neupravičena neprihoda na nogometno tekmo med
ekipama NK Korotan Prevalje in NK Loka Radvanje, ki je bila delegirana na dan 27. 10. 2018, ob 9.00 uri, na podlagi 1. odstavka 25.d. čl. DP izreče
denarna kazen 50,00 €.

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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