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Maribor , 28.04.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika, 28. 4. 2017

9/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 28. 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 - 73/1617

Odstranjena uradna oseba Kirbiš Matej, NK Miklavžl, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, se zaradi protestiranja (trener je bil v 1 polčasu opozorjen
zaradi protestiranja, v 60 minuti je ponovno začel s protestiranjem, zaradi tega je bil odstranjen), 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, 20. krog

Radlje - Asfalterstvo Brus Malečnik, 26.04.2017

Sklep št. K - 74/1617

Izključen igralec Kobal Klemen, ŠD Radlje ob Dravi, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 47. 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.

Pohorje - Cerkvenjak, 26.04.2017

Sklep št. K - 75/1617

Izključen igralec Vršič Timotej, NK Cerkvenjak, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 7. 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 - ENERGOTIM Miklavž, 26.04.2017

Sklep št. K - 76/1617

Izključen igralec Škofič Željko, NK Miklavž na Dravskem polju, se zaradi prekrška nasilne igre (V 54. minuti je s podplatom udaril v nasprotnika v
predel pod kolenom, zatem ko je nasportnik že oddal žogo. Sodnik ga ja zaradi tega izključil.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Akumulator - Marles hiše, 26.04.2017

Sklep št. K - 77/1617
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Izključen igralec Marinkovič Željko, NK Akumulator, se zaradi prekrška žalitev (V 92. minuti, ko so prejeli zadetek, je v afektu verbalno užalil
sodnika, ker je podlajšal tekmo. Po končani tekmi se je opravičil za storjen prekršek.), 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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