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Maribor , 31.05.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 31. 5. 2018

20/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 31. maj 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor_1. članska liga_1718

Sklep št. K - 205/1718

NK Cerkvenjak se, zaradi prekrška slabe organizacije članske tekme z NK Paloma, saj niso zagotovili stalne prisotnosti osebe za prvo pomoč
(Oseba določena za nudenje prve pomoči je med tekmo zapustila tehnični prostor in ni opravljala svoje naloge), za prekršek po 24. čl. DP, na
podlagi 9. čl. DP kaznuje z opozorilom.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 25. krog

NK Duplek - NK Cerkvenjak, 25.05.2018

Sklep št.: K - 206/1718

Izključenemu igralcu Diemat Marko, NK Duplek, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 38. 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 ZU-VIL Brunšvik, 27.05.2018

Sklep št.: K - 207/1718

Izključenemu igralcu Klajderič Luka, ŠD Starše, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka
(V 18. 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.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718

Sklep št.: K - 208/1718

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 94/1718 se ŠD Zlatoličje zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme članov z NŠ
ROHO, ki je bila delegirana 5. 5. 2018, na podlagi 4. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 300,00 €.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 18. krog

Nk Fram - FC VOP PREPOLJE, 26.05.2018
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Sklep št.: K - 209/1718

Izključenemu igralcu Kirbiš Denis, ŠD Prepolje, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 71. minuti je z
rokami sunil nasprotnega igralca. Prekršek je storil kot spontano reakcijo na prej storjen prekršek, ko je prišlo do konfrontacije med več igralci. Po
izključitvi je igrišče zapustil takoj in se za dejanje opravičil. Pri tem ni bil nihče poškodovan oziroma niso nastale poseldice.), po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah

Sklep št.: K - 210/1718

Izključenemu igralcu Škerget Klemen, DTV Partizan Fram, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 71. minuti
je z rokami odrinil nasprotnega igralca
tako, da je le ta padel. Prekršek je storil kot spontano reakcijo med konfrontacijo igralcev. Po izključitvi je takoj zapustil igrišče in se po tekmi
opravičil za prekršek. Pri tem niso nastale posledice za zdravje.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na
dveh (2) zaporednih tekmah

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 2. Skupina_1718, 17. krog

NŠ NK RADLJE U/19 - Marles hiše, 27.05.2018

Sklep št. K - 211/1718

Izključen igralec Ganzitti Nino Armando, NK Limbuš Pekre, se zaradi direktne izključitve z rdečim kartonom (V 38. minuti je storil prekršek v čisti
suituaciji za dosego zadetka), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 2. liga_1718, 20. krog

NK Rače - Dobrovce/Slivnica, 26.05.2018

Sklep št.: K - 212/1718

Izključeni igralec Repnik Vid, NK Dobrovce, ki je bil v izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška hujšega nešportnega vedenja proti
sodniku (V 61. minuti je hudo verbalno žalil sodnika in večkrat brcnil proti sodniku.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen
prepovedi nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

U13 Mlajši dečki MNZ Maribor - 11:11_1718

Sklep št.: K - 213/1718

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 95/1718 se ŠD Slovenj Gradec zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme mlajših
dečkov z NK Pohorje, ki je bila delegirana 6. 5. 2018, na podlagi 2. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 150,00 €.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 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
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Disciplinski sodnik MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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