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Maribor , 26.04.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika, 26. 4. 2017

8/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 26. april 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Mladinska liga MNZ Maribor

,

Jurovski dol - Fužinar

Sklep št. KM - 37/1617

NK Fužinar ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi pravila št. 3 PNI bi morali zagotoviti 11 igralcev, tekmo pa so pričeli in končali z
osmimi (8) igralci, prav tako pa so 10 minut prepozno oddali prijavo ekipe za tekmo, kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim ob
upoštevanju dveh predkaznovanosti za istovrstni prekršek (niso zagotovili zadostnega števila igralcev) izreče denarna kazen 100 €.

Mladinska liga MNZ Maribor, 19. krog

NŠ Miklavž - NK Paloma, 23.04.2017

Sklep št. KM - 38/1617

Izključen igralec Bezjak Žiga, NK Paloma, 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.

Kadetska liga MNZ Maribor U17, 15. krog

NK Dravograd/SG - Korotan Prevalje, 22.04.2017

Sklep št. K_K - 22/1617

Izključen igralec Arnautovič Alen, DNŠ Prevalje, 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.

NK Pohorje - NK KUNGOTA, 22.04.2017

Sklep št. K_K - 23/1617

Izključen igralec Fideršek Patrick, NK Pohorje, 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.
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NK MB Tabor - NK Lenart, 24.04.2017

Sklep št. K_K - 24/1617

Izključen igralec Biderman Matej, NK MB Tabor, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 42. minuti je s prekrškom igranja z roko
preprečil zadetek.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor 2. članska liga

,

Rače – Dogoše

Sklep št. KČ - 50/1617

NK AquaSystems Dogoše je na tekmi članov prejel pet 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.

Zveza:
Zveza sklep št. KČ - 44/1617

Na podlagi 29. čl. DP je bil uveden in izveden disciplinski postopek zoper ekipo NŠ ROHO, zaradi suma storitve prekrška žaljivega vedenja
navijačev NŠ ROHO do sodnic, po 25. čl. DP. V postopku je zagovor podal NŠ ROHO, ki je storitev prekrška zanikal. Prav tako je poročilo dopolnila
sodnica tekme in v imenu vseh treh sodnic pojasnila, da so na tekmi prepoznale med navijači NŠ ROHO, ki so se vedli žaljivo, Gregorja Frešerja in
Roka Černeta, ki sta člana kluba v postopku. Zaradi tega je bilo odločeno, da je NŠ ROHO odgovoren za prekršek žaljivega vedenja njihovih
navijačev, po 25. čl. DP in se jim na podlagi 8. čl. DP izreče opomin.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da gre za prvi tovrstni prekršek kluba, ki ni imel posledic za integriteto tekme.

MNZ Maribor 2. članska liga, 16. krog

Nk Rače - AquaSystems Dogoše, 22.04.2017

Sklep št. KČ - 51/1617

Izključen igralec Letonja Danijel, NK Dogoše, se zaradi prekrška žalitev sodnika (V 59. minuti verbalno žalil sodnika, ki ga ja zaradi tega izključil. Po
izključitvi je mirno zapustil igrišče.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

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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