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Maribor , 06.06.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 6. 6. 2019

20/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 06. junij 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

Sklep št.: K - 242/1819

Ekipa NK Lenart je na članski tekmi z NK Marjeta, v 25. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejel pet rumenih kartonov. Zaradi dosežene vsote
petih rumenih kartonov je NK Lenart, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €, torej
skupaj 50,00 €.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 243/1819

Ekipa NK Šentilj je na članski tekmi z NK gostilna Lobnik Slivnica, v 23. krogu 2. članske lige MNZ Maribor prejel tri rdeče in en rumen karton. Dva
rdeča kartona sta bila posledica dveh rumenih kartonov in en direkten rdeči karton. Zaradi vsote dveh oziroma več rdečih kartonov je NK Šentilj,
na podlagi 1. in 2. alineje, 2. odstavka 22. čl. DP, dolžan za direktni redeči karton plačati 35,00 €, za dva rdeča kartona, ki sta posledica dveh
rumenih kartonov po 25,00 € za karton in za rumeni karton 10,00 €, torej skupaj 95,00 €.

Sklep št.: K - 244/1819

Ekipa NK Jakob je na članski tekmi z NK Aquasystems Dogoše, v 23. krogu 2. članske lige MNZ Maribor prejela pet rumenih in tri rdeče kartone.
Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov je NK Jakob, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. čl. DP, dolžan
plačati 10.00 €, torej skupaj 50,00 €.
Zaradi vsote dveh oziroma več rdečih kartonov je NK Jakob za dva direktna rdeča kartona, na podlagi 1. alineje, 2. odstavka 22. čl. DP, dolžan za
vsak direktni redeči karton plačati 35,00 €, in na podlagi 2. alineje, 2. odstavka 22. čl. za rdeči karton, ki je posledica dveh rumenih kartonov 25,00
€, torej skupaj 95,00 €.
Na podlagi 6. čl. DP se ŠD Jakobski dol izreče enota kazen 145,00 €.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 23. krog

NK gostilna Lobnik Slivnica - NK Šentilj, 01.06.2019

Sklep št.: K - 245/1819

Izključeni igralec Herga Tilen, ŠD Slivnica pri Mariboru, 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.
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Sklep št.: K - 246/1819

Izključeni igralec Tišma Tihomir, NK Šentilj, 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.

Sklep št.: K - 247/1819

Izključeni igralec Morina Fjoralb, NK Šentilj, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška vlečenja, po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in
19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št.: K - 248/1819

Izključeni igralec Peša Dalibor, NK Šentilj, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 76. minuti je med borbo
za žogo s komolcem udaril v obraz nasprotnega igralca in s tem tudi preprečil čisto situacijo za zadetek. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj.), po
18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah

NK AJM Kungota - NK Miklavž, 01.06.2019

Sklep št.: K - 249/1819

Izključeni igralec Granula Sergej, NK Miklavž na Dravskem polju, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji
za dosego zadetka (V 73. minuti je izključeni igralec s prekrškom igranja zo roko 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 Jurovski Dol - FC VOP Prepolje, 01.06.2019

Sklep št.: K - 250/1819

Izključeni igralec Črnčec Uroš, NK Jurovski dol, 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.

Sklep št.: K - 251/1819

Izključeni igralec Zaradija Tomo, ŠD Prepolje, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška prekinitve obetavne akcije po 18. čl. DP,
na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Aquasystems Dogoše - ŠD BIOSAD Jakob, 01.06.2019

Sklep št.: K - 252/1819

Izključeni igralec Bračič Dušan, ŠD Jakobski dol, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve sodnika in 
nedostojnega obnašanja do sodnikov (V 67. minuti je verbalno žalil sodnika, ko mu je sodnik najprej pokazal rumeni karton in zatem še rdeči 
karton s katerim ga je izključil . Pri tem pa se je napotil najprej proti glavnemu sodniku in zatem še proti pomočniku sodnika, kontakt s sodniki pa 
so mu preprčili soigralci, ki so ga napotili z igrišča.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah.
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Sklep št.: K - 253/1819

Izključeni igralec Rebernik Mirtja, ŠD Jakobski dol, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve sodnika (V 40.
minuti je bil kot igralec v tehničnem prostoru izključen zaradi verbalne žalitve glavnega sodnika in pomočnika sodnika. S kršitvami žalitev je
nadaljeval tudi po izključitvi s tirbune.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih
tekmah.

Sklep št.: K - 254/1819

Izključeni igralec Pinter Sebastjan, ŠD Jakobski dol, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška odrivanja nasprotnika po 18. čl. DP,
na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in
zaradi prekrška žalitev sodnika (V 40. minuti je po izključiitvi pričel z verbalnim žaljenjem glavnega in pomočnika sodnika. Z žalitvami je nadaljeval
tudi s tribune.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

Na podlagi 6. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819, 15. krog

NŠ Šentilj - FUŽINAR, 01.06.2019

Sklep št.: K - 255/1819

Izključeni igralec Murkovič Til, NK Šentilj, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška spotikanja igre po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10.
in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Članski pokal MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 256/1819

Ekipa NK Pesnica je na članski tekmi finala pokala MNZ Maribor med SRojko Dobrovce in NK Tehnotim Pesnica prejela šest rumenih kartonov.
Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov je ŠD Partizan Pesnica, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena
DP, dolžan plačati 10.00 €, torej skupaj 60,00 €.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 257/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 78/1819 se ŠD Svetu Jurij zaradi prekrška slabe organizacije tekme (niso ustrezno pripravili
igrišča), 18. kroga kadetske lige MNZ Maribor, med ekipama NK Jurovski dol : Fužinar, ki je bila delegirana 26. 5. 2019, ob 16.00 uri na stadionu V
Jurovskem dolu se, po 24. čl. DP se v skladu z 9. čl. DP izreče denarna kazen 50,00 €.
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Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo ŠD Sveti Jurij iz katerega izhaja, da se za prekršek opravičujejo in, da so kljub vsemu odigrali
prijateljsko tekmo.

U15 1. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 258/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 73/1819 se NK Miklavž zaradi prekrška nastopanja z igralci, ki niso imeli pravice nastopiti
(posamezni igralci so na tekmi v tekmovanju NZS v istem vikendu že igrali več kot 25% igralnega časa), v 15. krogu lige U-15 MNZ Maribor, med
ekipama MK Miklavž : NK Malečnik, po 24. čl. DP se v skladu z 9. čl. DP izreče kazen opomin.

U7 Najmlajši cicibani MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 259/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 74/1819 se DNŠ Prevalje zaradi prekrška neprihoda na Dan nogometa, turnir U-7, ki ga je 18.
5. 2019 organizirala MNZ Maribor, za prekršek po 24. čl. v skladu z 9. čl. DP izreče opomin.

Sklep št.: K - 260/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 74/1819 se ŠD Loka Rošnja zaradi prekrška neprihoda na Dan nogometa, turnir U-7, ki ga je
18. 5. 2019 organizirala MNZ Maribor, za prekršek po 24. čl. v skladu z 9. čl. DP izreče ukor, saj svoja neprihoda niso opravičili niti sporočili.

U9 3. skupina - Mlajši cicibani MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 261/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 74/1819 se ŠD Starše zaradi prekrška neprihoda na Dan nogometa, turnir U-9, ki ga je 18. 5.
2019 organizirala MNZ Maribor, za prekršek po 24. čl. v skladu z 9. čl. DP izreče opozorilo, saj so svoj neprihod pravočasno sporočili in opravičili.

Sklep št.: K - 262/1819

V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 74/1819 se DTV Partizan Fram zaradi prekrška neprihoda na Dan nogometa, turnir U-9, ki ga
je 18. 5. 2019 organizirala MNZ Maribor, za prekršek po 24. čl. v skladu z 9. čl. DP izreče ukor, saj svoja neprihoda niso opravičili niti sporočili.

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 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 MNZ Maribor
Bojan Kitel, l.r.
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