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Maribor , 14.09.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 14. 9. 2018

32/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 14. september 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

2. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 32/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanja št. VT – 1/1819, da je DTV Partizan Fram odstopil od tekmovanja s člansko ekipo, ki je bila
prijavljena v tekmovanje MNZ Maribor v TL 2018/2019, kar je prekršek po 24. čl. DP, se v skladu s 25e (4) čl. DP izreče denarna kazen 200,00 €.
Prav tako je NK DTV Partizan Fram v skladu s 5. odstavkom 25e. člena dolžan poravnati variabilni del letne članarine, ki je določena s Pravilnikom o
članarinah MNZM.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK DTV Partizan Fram iz katerega izhaja, da je prišlo zaradi sprememb Zakona o športu, ki je vplivala
na izvrševanje Pravilnika o statusu in registraciji igralcev, do odhoda več igralcev na katerega niso imeli vpliva in posledično premajhnega številka
igralcev za nastopanje v članski ligi MNZ. Vse to pa je bila posledica prej navedenih sprememb. Zaradi tega in dejstva, da so dolžni poravnati
variabilni del članarine v višini 500,00 €, se v skladu s 16. čl DP izvršitev denarne kazni 200,00 € odloži za čas za dobo enega leta, t.j. do 15. 9. 2019,
če v tem času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819, 2. krog

Lenart - NK Kovinar Tezno, 12.09.2018

Sklep št.: K - 33/1819

Izključeni igralec Živkovič Mitar, NK Tezno Maribor, ki je bil v izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška hujšega nešportnega
vedenja proti sodniku (V 44. je prejel opomin na signalizacijo pomočnika sodnika zaradi odrivanja nasprotnega igralca brez žoge. Ker se s sodniško
odločitvijo ni strinjal je začel na glas protestirati in žaliti glavnega sodnika in pomočnika sodnika za kar je bil izključen. Po izključitvi je s klopi zalučal
bidon proti glavnemu sodniku, a se mu je ta pravočasno umaknil ter nadaljeval s protesti in žaljenjem in hotel fizično obračunati z glavnim
sodnikom. Igralci in predstavnik na klopi so ga pravočasno umirili. Med odhajanjem iz ograjenega prostora je nadaljeval z žaljenjem pomočnika
sodnika Po končani tekmi je igralec pričakal sodniško trojko na vhodu v igrišče. Igralec je ponovno napadel in žalil pomočnika sodnika in ga
dvakrat potegnil za dres in hotel z njim fizično obračunati na poti do garderob. Po opozorilu glavnega sodnika je igralec nato za dres potegnil še
glavnega sodnika. Igralec je nato najprej pokazal s prstom na pomočnika sodnika in nato še na glavnega sodnika ter rekel, da ne vejo kdo je on in
dejal, da ju bo poiskal po Mariboru ter grozil s smrtjo.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepovedi nastopanja za čas
šestih (6) mesecev, t.j. do 14. 3. 2019.
Kazen je izrečena v skladu z I.F.5 točko Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.

Članski pokal MNZ Maribor_1819, 1. krog

Marles hiše - NK Korotan Prevalje, 12.09.2018
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Sklep št.: K - 34/1819

Izključenemu igralcu Jagodič Niko, NK Limbuš Pekre, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 85 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

ŠD Marjeta na Dravskem polju - NK Brunšvik, 12.09.2018

Sklep št.: K - 35/1819

Izključenemu igralcu Bohl Jože, ŠD Brunšvik, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 48. minuti je z nogo od
zadaj brcnil naspronega igralca v predel meč. Prekršek je storil kot spontano reakcijo na prej storjen prekršek, ko naj bi ga nasprotni igralec zadel
v hrbet, ko je ležal na tleh. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in se za dejanje pisno opravičil ter pojasnil, da prekršek obžaluje. Pri tem ni bil nihče
poškodovan oziroma niso nastale poseldice.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2)
zaporednih tekmah.

U9 4. skupina Mlajši cicibani MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 36/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanja št. VT – 2/1819, da je NK Železničar Maribor odstopila od tekmovanja s selekcijo U9, ki je bila
prijavljena v tekmovanje MNZ Maribor v TL 2018/2019, kar je prekršek po 24. čl. DP, se v skladu z 25e (1) čl. DP izreče denarna kazen 100,00 €.

Pri izreku kazni je bila upoštevana večkratna predkaznovanost zaradi odstopov z ekipami v različnih starostnih kategorijah ali neprihodov na
tekme in sicer s sklepi št. K 17/1617, 49/1617, 68/1718 in 69/1718.

U7 Najmlajši cicibani MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 37/1819

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanja št. VT – 2/1819, da je NK Železničar Maribor odstopila od tekmovanja s selekcijo U7, ki je bila
prijavljena v tekmovanje MNZ Maribor v TL 2018/2019, kar je prekršek po 24. čl. DP, se v skladu z 25e (1) čl. DP izreče denarna kazen 100,00 €.

Pri izreku kazni je bila upoštevana večkratna predkaznovanost zaradi odstopov z ekipami v različnih starostnih kategorijah ali neprihodov na
tekme in sicer s sklepi št. K 17/1617, 49/1617, 68/1718 in 69/1718.

U15 2. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 38/1819

ŠD Starše kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo z NK Rače, dne 8. 9. 2018 zagotovili zadostno število igralcev. Na
podlagi 2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče opozorilo.

U15 2. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819, 2. krog

Pobrežje - NK DOBRODEJ DOBROVCE, 08.09.2018
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Sklep št.: K - 39/1819

Izključenemu igralcu Selinšek Tilen, NK Pobrežje, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 44. minuti je izključeni igralec z igro z roko 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

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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