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Maribor , 19.04.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika, 19. 4. 2017

6/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 19. april 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17

,

Sklep št. K - 66/1617

ŠD Slivnica pri Mariboru je na tekmi članov prejelo sedem rumenih kartonov in en rdeč karton, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge
alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni.

Sklep št. K - 67/1617

NK Pohorje je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni.

Sklep št. K - 68/1617

Odstranjena uradna oseba Beranič Srečko, NK Energotim Miklavž, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, se zaradi ponovljenega prekrška
(ugovarjanje in protestiranje), po 24. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1)
zaporedni tekmi.

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17, 18. krog

Radlje - Pohorje, 15.04.2017

Sklep št. K - 69/1617

Izključen igralec Maček Anžej, NK Pohorje, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 39. minuti je s prekrškom preprečil zadetek. Po
izključitvi je nešportno ugovarjal sodniku.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Sklep št. K - 70/1617

Izključen igralec Jug Anže, NK Pohorje, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 32. minuti je s prekrškom preprečil zadetek.), po 18.
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Duplek - Gostilna Lobnik Slivnica, 15.04.2017
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Sklep št. K - 71/1617

Izključen igralec Crnjac Tomaž, ŠD Slivnica, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. K - 72/1617

Izključen igralec Duraković Alen, NK Duplek, se zaradi prekrška groženj (V 58. minuti je po prekršku nad njim začel groziti nasprotnemu igralcu.
Sodnik ga ja zaradi tega izključil. Po izključitvi je športno zapustil igrišče in se za prekršek opravičil.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Mladinska liga MNZ Maribor

,

Sklep št. KM - 34/1516

Odstranjena uradna oseba Partlič Bojan, NK Rače, ki je bil na tekmi v vlogi osebe za prvo pomoč, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in
protestiranje), po 24. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) zaporedni
tekmi.

Kadetska liga MNZ Maribor U17

,

Sklep št. K_k - 20 /1516

Odstranjena uradna oseba Kokot Igor, ŠD Marjeta na Dravskem polju, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, se zaradi ponovljenega prekrška
(ugovarjanje in protestiranje), po 24. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1)
zaporedni tekmi

MNZ Maribor 2. članska liga, 15. krog

NK AJM Kungota - Fram, 15.04.2017

Sklep št. KČ - 47/1617

Izključen igralec Hlebec Niko, NK Kungota, se zaradi prekrška nasilne igre (V 79. minuti je igral nasilno tako, da je s podplati štartal na nasprotnega
igralca, ki je lahko brez poškodb ali posledic nadaljeval z igro. Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

AquaSystems Dogoše - Jurovski Dol, 16.04.2017

Sklep št. KČ - 48/1617

Izključen igralec Brunček Darko, ŠD Sv. Jurij, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in izgubljanje igralnega časa), po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.
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MNZ Maribor Starejši dečki U-15 1, 14. krog

Paloma - NK Kovinar Tezno, 12.04.2017

Sklep št. STD - 13/1617

Izključen igralec Peršin Marcel, NK Tezno Maribor, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in vlečenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 2

,

Sklep št. STD - 14/1617

Izključen igralec Kraner Jure, NK Cerkvenjak, se zaradi prekrška napada na sodnika - odrivanje sodnika, žalitev in grožnje sodniku (V 63. minuti je
Kraner protestiral zoper sodniško odločitev tako, da je agresivno pritekel do sodnika in ga napadel. Pri tem je sodnika narahlo odrinil s telesom v
telo, mu verbalno grozil in ga žalil, zaradi česar ga je sodnik izključil. Po izključitvi je nadaljeval s prekrškom in grožnjami, da bo sodnika počakal po
tekmi in z njim fizično obračunal.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas petih (5) mesecev, t.j. do 19. 9. 2017.

Pri izreku je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je bilo ravnanje igralca in soigralcev povod za prekinitev tekme, saj igralci
domače ekipe niso hoteli nadaljevati s tekmo oziroma so zapustili igrišče.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 2, 15. krog

Cerkvenjak - Miklavž 2, 16.04.2017

Sklep št. STD - 15/1617

Izključen igralec Simončič Nejc, NK Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška (2 x ugovarjanje protestiranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 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
Bojan Kitel,l.r.
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