
Stran 1 od 4

Maribor , 30.05.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 30. 05. 2019

17/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 30. maj 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

NK Starše - NK Brunšvik (25. krog), 25.05.2019, 1. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 234/1819

Odstranjeno uradno osebno Pignar Jure, NK Brunšvik, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi prekrška žalitev sodnika (Med polčasom
je pristopil do sodnikov kritiziral sojenje in žalil glavnega sodnika, zaradi česar ga je sodnik ostranil s tehničnega prostora.), za prekršek po 23. čl.
DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na treh (3) zaporednih tekmah.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 25. krog

NK SRojko Dobrovce - Marles hiše, 25.05.2019

Sklep št.: K - 235/1819

Izključeni igralec Hutinski Alen, NK Dobrovce, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udrjanja (V 41. minuti je med
igranjem za žgo startal v nasprotnega igralca in ga pri tem zadel-udaril z nogo v nogo. Zaradi tega niso nastale posledice, igralec pa je igrišče
zapustil športno.), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporedni tekmah.

Sklep št.: K - 236/1819

Izključeni igralec Petek Žan, NK Dobrovce, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V
91. 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.

NK Starše - NK Brunšvik, 25.05.2019

Sklep št.: K - 237/1819

Izključeni igralec Kočar Lučo, NK Brunšvik, 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.

NK Lenart - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 25.05.2019

Sklep št.: K - 238/1819
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Izključeni igralec Putrih Rok, ŠD Marjeta na Dravskem polju, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška protestiranja 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

NK MB Tabor - NK Korotan Prevalje (17. krog), 19.05.2019, U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št: K - 239/1819

Ekipa Korotan Prevalje je imela v zapisniku 11 igralcev vendar en igralec ni prišel na tekmo, tako, da so začeli in končali tekmo z 10 igralci.
DNŠ Prevalje 19. 5. 2019, na kadetski tekmi z NK MB Tabor ni zagotovil zadostnega števila igralcev, saj so tekmo začeli in odigrali z desetimi igralci
in tako kršil določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili zadostno število igralcev. Na podlagi 2. odstavka 9. čl. DP
se jim izreče opomin.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819, 18. krog

NŠ NK Radlje - NK Pohorje, 26.05.2019

Sklep št.: K - 240/1819

Izključeni igralec Žvikart Mark, NK Pohorje, 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.

NK MB Tabor - NK MIKLAVŽ, 26.05.2019

Sklep št.: K - 241/1819

Izključeni igralec Dovečar Luka, NK Miklavž na Dravskem polju, 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, 18. krog

Lenart - Marles hiše, 26.05.2019

Sklep št.: K - 242/1819

Izključeni igralec Zorec Urban, NK Lenart, 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.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819

NŠ NK Radlje - NK Pohorje (18. krog), 26.05.2019, U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: 243/1819
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Odstranjeno uradno osebno Prednik Benjamin, NK Pohorje, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, zaradi prekrška ugovarjanja, za kar ga je sodnik
ostranil s tehničnega prostora, za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen ukor.
Trener se je po tekmi opravičil za prekršek, kar izhaja iz poročila sodnika.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819, 19. krog

NK MIKLAVŽ - NŠ Šentilj, 23.05.2019

Sklep št.: K - 244/1819

Izključeni igralec Kocbek Timotej, NK Miklavž na Dravskem polju, 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.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819, 20. krog

NŠ Šentilj - NK MB Tabor, 26.05.2019

Sklep št.: K - 245/1819

Izključeni igralec Švenda Matic, NK MB Tabor, 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.

U15 2. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819, 16. krog

NK STARŠE - Marles hiše, 26.05.2019

Sklep št.: K - 246/1819

Izključeni igralec Štorgelj Rok, NK Lumbuš Pekre, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žaljivega komentiranja
sodniških odločitev (Po končani tekmi je žaljivo komentiral sojenje - zavplil, "ko ga jebe".), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen
prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

NK Duplek - FUŽINAR, 26.05.2019

Sklep št.: K - 247/1819

Izključeni igralec Džambas Luka, KNK Fužinar, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 63. minuti je med
igranjem prijel nasprotnega igralca za vrat in ga porinil. Zaradi tega niso nastale posledice, igralec pa je igrišče zapustil športno.), po 18. čl., v
skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporedni tekmah.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene
disciplinskevkazni 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
pritožbizoper 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 MNZ Maribor
Bojan Kitel, l.r.
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