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Maribor , 17.11.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 17. 11. 2017

35/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 17. november 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor_1. članska liga_1718

Sklep št.: K - 110/1718

Ekipa NK Duplek je na članski tekmi z NK Cerkvenjak, v 12. krogu 1. članske lige MNZ Maribor prejela dva direktna rdeča kartona in pet rumenih
kartonov. 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 petih rumenih kartonov 50,00 €, torej skupaj 120,00 €.

Sklep št.: K -111/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 54/1718 in 60/2718 je bilo ugotovljeno, da ŠD Radlje ob Dravi, 4. 11. 2017, na članski tekmi z NK
ZU-VIL Brunšvik in 11. 11. 2017 na tekmi z NK Malečnik ni zagotovil trenerja.
ŠD Radlje ob Dravi je tako kršilo določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi
2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče opomin.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 12. krog

NK Cerkvenjak - NK Duplek, 11.11.2017

Sklep št.: K - 112/1718

Izključenemu igralcu Putrih Rok, NK Duplek, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre in žaljivega obnašanja
(V 28. minuti je izključeni igralec po tem, ko mu je nasprtoni igralec odvzel žogo, namerno močno brcnil v nogo v nogo, od zadaj, nasprotnega
igralca. Žoga v tem trenutku ni bila več v njegovem dosegu. Zaradi tega je nasportni igralec padel po tleh, čez trenutek vstal in povzročil
konfrontacijo. Pri tem je izključeni še verbalno žalil nasprotnega igralca.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah in
zaradi prekrška žaljivega komentiranja sodniške odločitve po izključitvi (Po izključitvi je žaljivo komentiral odločitev sodnika, ki ga je izključil.), po
18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.
Na podlagi 6. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 113/1718

Izključenemu igralcu Duraković Alen, NK Duplek, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žalitev sodnika (V 88. minuti je 
izključeni igralec 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 in 
zaradi nadaljevanja oziroma ponovitve prekrška žalitev sodnikov ter groženj (Po izključitvi je nadaljeval z žalitvami, grožnjami ter žaljivim 
vedenjem, grožnje pa je ponovil tudi po koncu tekeme. Med nadaljevanjem prekška je pristopil do pomočnika sodnika tako, da je bil z obrazom 
pred njegovim obrazom in izrekal žalitve ter grožnje. Fizični obračun s sodnikom so preprečili njegovi soigralci, nešporten odhod z igrišča pa je
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trajal približno 7 minut. ) , po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bil upoštevan pisni zagovor igralca
Na podlagi 6. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na šestih (6) zaporednih tekmah.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 1. skupina_1718

U17 Kadetska liga - 1. skupina, 9. krog

Sklep št.: K - 114/1718

NK Paloma ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo z NK Pohorje v kategoriji U-17 (Na podlagi pravila št. 3 PNI bi morali zagotoviti 11 igralcev - glej
zapisnik tekme, kjer je navedenih samo 10 igralcev in na podlagi.), kar je kršitev 24. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opozorilo.

Sklep št.: K - 115/1718

Z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja št. 55/1718 je bilo ugotovljeno, da ND Slovenj Gradec, 4. 11. 2017, na kadetski tekmi z NK Paloma
Šentilj ni zagotovil zadostnega števila igralcev, saj so tekmo začeli in odigrali z desetimi igralci.
ND Slovenj Gradec je tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili zadostno število igralcev. Na podlagi 2.
odstavka 9. čl. DP se jim izreče ukor.
ND Slovenj Gradec je bil v tej tekmovalni sezoni že dvakrat predkaznovan (opozorilo in opomin) za lažje prekrške.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 1. skupina_1718, 11. krog

NK Pohorje - Korotan Prevalje, 12.11.2017

Sklep št.: K - 116/1718

Izključenemu igralcu Hasić Jasmin, DNŠ Prevalje, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi nasilne igre (V 50. minuti je izključeni
igralec, igral nasilno nad nasprotnim igralcem v borbi za žogo.) , po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na
dveh (2) zaporednih tekmah.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 2. liga_1718, 11. krog

NK Rače - Jakobski dol, 12.11.2017

Sklep št.: K - 117/1718

Izključenemu igralcu Adam Matic, ŠD Jakobski dol, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 59. minuti je
izključeni igralec naredil prekršek nad nasprotnim igralcem, ki ga je zaradi tega v afektu odrinil. Po tem je izključeni s pestjo močno udaril v obraz
nasprotnega igralca.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

Sklep št.: K - 118/1718

Izključenemu igralcu Novak Vid, NK Rače ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi nasilne igre in udarjanja (V 59. minuti je 
izključeni igralec, po prekršku nad njim odrinil nasprotnega igralca, ki ga je zaradi tega udaril v obraz. Izključeni igralec ga je močno udaril nazaj v
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obraz.) , po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih 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 disciplinske
kazni 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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