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Maribor , 29.03.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika, 29. 3. 2017

3/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 29. marec 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Mladinska liga MNZ Maribor

,

NK Paloma : NK Fužinar

Sklep št. KM - 32/1617

NK Fužinar ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi pravila št. 3 PNI bi morali zagotoviti 11 igralcev - glej zapisnik tekme, kjer je navedenih
samo 10 igralcev), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin.

NŠ Miklavž – NK Cerkvenjak

Sklep št. KM - 33/1617

Na podlagi 29. čl. DP se v povezavi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanja se uvede disciplinski postopek zoper NK Cerkvenjak, zaradi suma
storitve prekrška po 25. čl. DP, ker se ekipa mladine ni udeležila delegirane tekme.

Prijavljeni klub ima v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo.

Kadetska liga MNZ Maribor U17

,

Zveza sklep

št. K-K 17- /1617

V zvezi s sklepom navedenim v zvezi se ND Slovenj Gradec, zaradi storitve prekrška po 25. čl. DP (V postopku registracije igralca so dali netočne
podatke, in sicer so v vlogi za registracijo mladoletnega igralca Veprima Recaja podpisali zakonitega zastopnika Fahika Recaja in vlogo v aplikaciji
regista NZS odstopili v postopek za registracijo MNZ Maribor, čeprav so vedeli, da tega ne smejo storiti in da pomeni takšno ravnanje naklepno
kršitev predpisov, ki urejajo status in registracije igralcev.), na podlagi 8. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 300,00 €

in

uradna oseba Kotnik Zlatko, iz ND Slovenj Gradec, zaradi storitve prekrška po 24. čl. DP, (ker je v postopku registracije mladoletnega igralca 
Vperima Racaja, za ND Slovenj Gradec podpisal vlogo za registracijo s ponarejenim podpisom zakonitega zastopnika Fahika Racaja, čeprav je 
vedel, da gre za naklepno kršitev predpisov, ki urejajo status in registracije igralcev.), na podlagi 8. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100,00 €. 
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V disciplinskem postopku je v imenu kluba in uradne osebe, g. Sandi Tomšič iz ND Slovenj Gradec podal izjavo, iz katere izhaja, da se za dejanje
opravičujejo, da ga več ne bodo ponovili in da je vlogo podpisal on, ker mu je dokumente dostavil mladoletni Veprim Recaj in dejal, da je oče s tem
seznanjen in da lahko podpiše on, ker oče nima časa. Prva tako je v izjavi zapisal, da meni, da je bil naiven, da je ravnal tako in se zahvaljuje za
razumevanje.

Disciplinski sodnik je v postopku preveril predkaznovanost uradne osebe in kluba ter ugotovil, da do sedaj nista bila kaznovana za hujše prekrške.

Glede na podan zagovor, težo storjenega dejanja, nekaznovanost in posledice je izrečena kazen primerna, pri tem pa so bile kot oteževalne
okoliščine upoštevana dejstva, da je bila kršitev storjena z direktnim naklepom, da takšno dejanje vpliva na integriteto v športu in odnose med
klubi. Takšne naklepne kršitve so nedopustne, jih ni možno sprejeti z razumevanjem ter so odraz nespoštovanja osnovnih načel fair playa.

MNZ Maribor 2. članska liga

,

Sklep št. KČ - 43/1617

NŠ ROHO je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so
dolžni plačati 41,00 € denarne kazni.

Sklep št. KČ - 44/1617

Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper klub, NŠ ROHO, katerega gledalci so se vedli žaljivo do sodnic, zaradi česar obstaja
razlog za sum, da so storili prekršek iz 25. čl. DP.

Prijavljeni ima v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo.

MNZ Maribor 2. članska liga, 12. krog

ŠD BIOSAD Jakob - NK AJM Kungota, 25.03.2017

Sklep št. KČ - 45/1617

Izključen igralec Gornik Janez, ŠD Biosad Jakob, se zaradi prekrška nasilne igre (V 33. minuti je igral nasilno tako, da je v nogo zadel 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.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in izjava izključenega igralca iz katere izhaja, da je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen
boleč prekršek nad njim, da obžaluje storjen prekršek in se zanj opravičuje.

AquaSystems Dogoše - Zlatoličje, 26.03.2017

Sklep št. KČ - 46/1617

Izključen igralec Vohl Aleš, ŠD AquaSystems Dogoše, se zaradi prekrška nasilne igre (V 61. minuti je igral nasilno tako, da je v nogo zadel
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.
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Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in izjava izključenega igralca iz katere izhaja, da je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen
boleč prekršek nad njim, da obžaluje storjen prekršek in se zanj opravičuje

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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