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Maribor , 05.10.2016

Zapisnik disciplinskega sodnika, 5. 10. 2016

25/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 05. oktober 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPI

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17, 7. krog

Peca - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 01.10.2016

Sklep št. K - 35/1617

Izključen igralec Zajc Matija, NK Peca, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in nešportno odrivanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Gostilna Lobnik Slivnica - Radvanje, 01.10.2016

Sklep št. K - 36/1617

Izključen igralec Rojko Primož, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 73. 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.

Mladinska liga MNZ Maribor, 6. krog

NK Pohorje - Radlje, 02.10.2016

Sklep št. KM - 8 /1617

Izključen igralec Javornik David, NK Radlje ob Dravi, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in ugovarjanje), 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, 6. krog

ŠD Marjeta na Dravskem polju - NK Pohorje, 02.10.2016

Sklep št. K_K - 5/1617

Izključen igralec Lukovnjak Matic, ŠD Marjeta na Dravskem Polju, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in nedovoljen vstop na igrišeč),
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.



Stran 2 od 2

MNZ Maribor 2. članska liga, 6. krog

NK AJM Kungota - NŠ ROHO, 01.10.2016

Sklep št. KČ - 14/1617

Izključen igralec Klajderić Marko, ŠD Rogoza, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 85. 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.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 2, 6. krog

Akumulator - Cerkvenjak, 01.10.2016

Sklep št. K_STD - 4 /1617

Izključen igralec Potočnik Jan, NK Akumulator, se zaradi prekrška nasilne igre (V 65. minuti je med prepirom nešportno brcnil nasprotnega igralca.
Prekršek je storil kot reakcijo na izzvano situacijo. 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 iz katere izhaja, da je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen prekršek,

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 0451 5000 0616 361. 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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