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Maribor , 05.04.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika, 5. 4. 2017

4/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 05. 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 - 61/1617

NK Cerkvenjak je na tekmi članov prejel sedem rumenih kartonov in en rdeč karton, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega
odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni.

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

Duplek - Cerkvenjak, 01.04.2017

Sklep št. K - 62 /1617

Izključen igralec Vršič Timotej, NK Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Mladinska liga MNZ Maribor

,

Sklep št. KM - 34/1617

NK Korotan, ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo mladine (Na podlagi TP bi morali zagotoviti predstavnika ekipe - glej poročilo delegata tekme iz
katerega izhaja, da ga ni bilo.), kar je kršitev 25. člena DP, v skladu z 8. čl. DP opomin.

Sklep št. KM - 35/1617

NK Radlje ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo mladine (Na podlagi 21. čl. TP bi morali zagotoviti trenerja z ustrezno licenco - glej poročilo
delegata iz katerega izhaja, da trenerja ni bilo), kar je kršitev 25. člena DP, v skladu z 8. čl. DP opomin.

Mladinska liga MNZ Maribor, 16. krog

NK Pohorje - NK Paloma, 02.04.2017
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Sklep št. KM - 36/1617

Izključen igralec Farasin Adrian, NK Pohorje, se zaradi prekrška nasilne igre (V 45. 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 o izključitvi in opravičilo izključenega igralca.

Kadetska liga MNZ Maribor U17, 12. krog

NK Dravograd/SG - NŠ Marko Šuler, 01.04.2017

Sklep št. K - K - 19/1617

Izključen igralec Vaukman Klemen, ND Slovenj Gradec, se zaradi ponovljenega prekrška (vlečenje in spotikanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in
zaradi prekrška žalitev in grožnje glavnemu sodniku (V 74. minuti je ob izključitvi verbalno žalil sodnika in mu grozil, da bo z njim fizično obračunal,
če ne bo ostal še eno uro v garderobi.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

MNZ Maribor 2. članska liga

,

Sklep št. KČ - 47/1617

ŠD Jurovski dol je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni.

Sklep št. KČ - 48 /1516

Prijavljena uradna oseba Divjak Jože, ŠD Jurovski dol, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, se zaradi prekrška nasilnega vedenja (Med konfrontacijo
igralcev je prijel igralca nasprotne ekipe, ki je spor začel, in ga vrgel na tla.), po 24. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do
garderob in uradnega tehničnega prostora na dveh (2) zaporednih tekmah.

Sklep št. KČ - 49/1617

NŠ ROHO ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi 18. čl. TP bi morali zagotoviti osebo za medicinsko pomoč - glej zapisnik tekme, kjer
oseba ni navedena in na podlagi 19. čl. TP bi morali zagotovili osebo za varnost - glej zapisnik tekme, kjer vodja varnosti ni naveden.), kar je kršitev
25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opozorilo

Sklep št. KČ - 50/1617

NK Zlatoličje ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi 18. čl. TP bi morali zagotoviti osebo za medicinsko pomoč - glej zapisnik tekme, kjer
oseba ni navedena in na podlagi 19. čl. TP bi morali zagotovili osebo za varnost - glej zapisnik tekme, kjer vodja varnosti ni naveden.), kar je kršitev
25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin.
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Sklep št. KČ - 51/1617

NK Fram ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi 19. čl. TP bi morali zagotovili osebo za varnost - glej zapisnik tekme, kjer vodja varnosti
ni naveden.), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin.

Zveza sklep št. KČ - 43/1617

Na podlagi 29. čl. DP je uveden disciplinski postopek zoper klub, NŠ ROHO, katerega gledalci naj bi se vedli žaljivo do sodnic, zaradi česar obstaja
razlog za sum, da so storili prekršek iz 25. čl. DP. Na podlagi zagovora je podan dvom, da gre za gledalce NŠ ROHO.

Zaradi tega naj sodnice v roku treh dni dopolnijo poročilo kako so ugotovile, da gre za gledalce ROHO, saj domačini zanikajo, da gre za njihove
navijače.

MNZ Maribor 2. članska liga, 13. krog

Fram - FC VOP Prepolje, 01.04.2017

Sklep št. KČ - 52/1617

Izključen igralec Vučak Miha, ŠD Prepolje, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 39. minuti je s prekrškom igranja z roko preprečil
zadetek.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Starše - Jurovski Dol, 02.04.2017

Sklep št. KČ - 53/1617

Izključen igralec Črnčec Uroš, ŠD Jurovski dol, se zaradi prekrška žalitev (V 77. minuti je po prejetem opozorilu verbalno žalil sodnico, ki ga ja zaradi
tega izključila. Po izključitvi je igrišče zapustil športno in se po tekmi sodnici opravičil.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Sklep št. KČ - 54/1617

Izključen igralec Breznik Klemen, ŠD Jurovski dol, se zaradi prekrška udarjanja (V 93. minuti je s pestjo v vrat udaril nasprotnega igralca, ko je prišlo
do konfrotacije med več igralci. Po izključitvi se ni opravičil za dejanje.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na
treh (3) zaporednih tekmah.

Sklep št. KČ - 55/1617

Izključen igralec Gavrić Zoran, ŠD Starše, se zaradi prekrška nasilne igre (V 93. minuti je pritekel do gostujočega tehničnega prostora in s prsmi
odrinil nasprotnega igralca, ki ja zato padel po tleh. Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno in se za dejanje opravičil), 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 o izključitvi in opravičilo izključenega igralca.
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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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