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Maribor , 18.04.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 18. 04. 2019

8/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 18. april 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 19. krog

NK Duplek - NK Cerkvenjak, 13.04.2019

Sklep št.: K - 177/1819

Izključeni igralec Vršič Samo, NK Cerkvenjak, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja nasprotnega igralca (V
44. minuti je storil prekršek nad nasprotnim igralcem, s katerim je po prekršku padel. Po prej storjenem prekršku, ko sta bila z nasprotnim
igralcem še na tleh, je z roko v trebuh dvakrat boksnil istega igralca, ki je zaradi tega obležal na tleh in potreboval prvo pomoč. Zaradi tega ga mu
je sodnik pokazal rdeči karton in ga izključil.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na štirih (4)
zaporednih tekmah in
zaradi prekrška nešportnega obnašanja do sodnika po izključitvi (V 44. minuti je po izključitvi z direktnim rdečim kartonom vstal in stekel proti
sodniku, ga med tem verbalno žalil ter mu očital, da je komaj čakal, da ga bo izključil. Fizični kontakt s sodnikom so mu preprečili soigralci, ki so ga
po prigovarjanju, čez čas uspeli napotiti z igrišča.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3)
zaporednih tekmah.

Na podlagi 6. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na sedmih (7) zaporednih tekmah.

Višina kazni je bila določena v skladu s I. poglavjem, točko B.2. in E.4, Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.

NK Rošnja - Loka - NK TAB Akumulator, 13.04.2019

Sklep št.: K - 178/1819

Izključeni igralec Flajsinger Andrej, ŠD Loka-Rošnja, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška ugovarjanja, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

ŠD Marjeta na Dravskem polju - NK Peca, 14.04.2019

Sklep št.: K - 179/1819

Izključeni igralec Rebernik Dejan, NK Peca, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V
33 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.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 17. krog

FC VOP Prepolje - ŠD BIOSAD Jakob, 13.04.2019
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Sklep št.: K - 180/1819

Izključeni igralec Mohorko Miha, ŠD Prepolje, 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.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819, 14. krog

NŠ Šentilj - Lenart, 13.04.2019

Sklep št.: K - 181/1819

Izključeni igralec Moleh Matjaž, NK Lenart, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška ugovarjanja po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10.
in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

ŠD Marjeta na Dravskem polju - Pobrežje, 17.04.2019

Sklep št.: K - 182/1819

Izključeni igralec Breznik Leon, NK Pobrežje Maribor, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 8. 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.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819, 14. krog

NK MB Tabor - NK Malečnik, 13.04.2019

Sklep št.: K - 183/1819

Izključeni igralec Kokol Tai, NK MB Tabor, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška vlečenje po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19.
čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Korotan Prevalje - NŠ Šentilj, 14.04.2019

Sklep št.: K - 184/1819

Izključeni igralec Sviecicki Luka, NK Šentilj, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 40. minuti je z nogo od
zadaj brcnil nasprotnega igralca v predel zadnjice in hrbta. Prekršek je storil kot spontano reakcijo na spor z nasprotnim, ko se nista borila za
žogo, ko je igralec ležal na tleh. 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 treh (3) 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
izrečenedisciplinskevkazni 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.
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Disciplinski sodnik MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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