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Maribor , 09.11.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 9. 11. 2017

34/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 09. november 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Sklep št.: K - 103/1718

Odstranjeno uradno osebno Brecelj Zoran, NK Malečnik, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, zaradi ponovljenega prekrška ugovarjanja in
protestiranja, zaradi česar ga je sodnik odstranil 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 eni (1) zaporedni tekmi.

NK AJM Kungota - NŠ ROHO (8. krog), 21.10.2017,

MNZ Maribor 2. članska liga_1718

Sklep št.: K - 104/1718

Odstranjeno uradno osebno Graber Jože, NK AJM Kungota, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi ponovljenega prekrška ugovarjanja
in protestiranja, zaradi česar ga je sodnik odstranil 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 eni (1) zaporedni tekmi

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 11. krog

Paloma - NK Asfalterstvo Brus Malečnik, 04.11.2017

Sklep št.: K - 105/1718

Izključenemu igralcu Čirak Enver, NK Malečnik, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška ugovarjanja in protestiranja, 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 ter groženj, ki ga je storil po izključitvi (Po tem, ko mu je sodnik pokazal rdeči karton in ga izključil je izključeni igralec
pristopil h glavnemu sodniku tako, da mu je glavo oziroma obraz postavil tik pred obraz. Pri tem ga je verablno žalil in mu grozil, da bo z njim
obračunal.) , 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 - 1. Skupina_1718, 9. krog

NK Pohorje - Paloma Šentilj, 02.11.2017

Sklep št.: K - 106/1718

Izključenemu igralcu Gašper Bezjak, NK Paloma, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brcanje žoge po poisku sodnika, 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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U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 1. liga_1718, 10. krog

NŠ NK Radlje - NŠ Jarenina-Pesnica 1, 04.11.2017

Sklep št.: K - 107/1718

Izključenemu igralcu Lubej Zal, NK Jarenina, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V
15. minuti je s prekrškom brezobzirne igre preprečil zadetek.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na
eni (1) zaporedni tekmi.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 2. liga_1718, 10. krog

NK Jurovski Dol - NK Duplek, 05.11.2017

Sklep št.: K - 108/1718

Izključenemu igralcu Smrekar Denis, ŠD Sveti Jurij, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 46. minuti je izključeni igralec s prekrškom vlečenja preprečil zadetek.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen
prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U13 Mlajši dečki MNZ Maribor - 11:11_1718, 10. krog

NŠ NK Radlje - NŠ ROHO, 04.11.2017

Sklep št.: K - 109/1718

Izključenemu igralcu Lorenci Nino, ŠD Radlje ob Dravi, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 55. minuti
se je izključeni igralec nasilno vedel proti nasprotnemu igralcu, ko so proslavljali dosežen zadetek.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP,
izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih 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 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 MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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