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Maribor , 13.06.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZ Maribor, 13. 6. 2019

21/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 13. junij 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 24. krog

NK Aquasystems Dogoše - NK Radlje, 08.06.2019

Sklep št.: K - 263/1819

Izključeni igralec Letonja Danijel, NK Dogoše, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 89. minuti je z nogo
brcnil nasprotnega igralca v nogo. Prekršek je storil kot spontano reakcijo na prej storjen prekršek nad njim. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj.
Pri tem ni bil nihče poškodovan oziroma niso nastale posledice.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na
dveh (2) zaporednih tekmah

NK Miklavž - NŠ ROHO, 08.06.2019

Sklep št.: K - 264/1819

Izključeni igralec Škofič Gregor, NK Miklavž na dravskem polju, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve
sodnika (V 54. minuti je verbalno žalil pomočnika sodnika.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh
(3) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 265/1819

Izključeni igralec Krajnc Robi, ŠD Rogoza, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom zaradi prekrška nasilne igre (V 50. minuti je odrinil
nasprotnega igralca z rokami v hrbet in ga pohodil po nogi v predelu tetiv.), po 18. čl. DP se v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP izreče kazen prepoved
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 266/1819

Izključeni igralec Dedić Ismar, NK Miklavž na dravskem polju, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 50.
minuti je med igranjem kot povračilni ukrep, na prej storjen prekršek nad njim, brcnil nasprotnega igralca v zadnji del noge.), po 18. čl., v skladu z
9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporedni tekmah.

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 MNZ Maribor
Bojan Kitel, l.r.
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