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Maribor , 09.06.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika, 9. 6. 2017

18/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 09. junij 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor 2. članska liga

,

Sklep: KČ - 63/1617

ŠD Zlatoličje je na tekmi članov prejel tri rdeče kartone, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje,prvega odstavka, 22. člena DP so
dolžni plačati 83,00 € denarne kazni.

Sklep št. KČ - 64/1617

Uradna oseba Zajc Zmagoslav, NK Zlatoličje, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja se zaradi prekrška žaljivega komentiranja sodniške odločitve in
grožnje (V 29. minuti je proti pomočniku sodnika nešportno zavpil in zagrozil. Zaradi tega ga je glavni sodnik odstranil s tehničnega prostora.), po
24. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP kaznuje s kaznijo prepovedi dostopa do garderob in uradnih prostorov na dveh zaporednih tekmah.

Odstranjeni se je v polčasu sodniku opravičil za dejanje.

MNZ Maribor 2. članska liga, 22. krog

Zlatoličje - Starše, 03.06.2017

Sklep št. KČ - 65/1617

Izključen igralec Mohorko Miha, ŠD Zlatoličje, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in protestiranja), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. KČ - 66/1617

Izključen igralec Kavaš Sašo, ŠD Zlatoličje, se zaradi prekrška pljuvanja (V 34. minuti je namerno pljunil svojega soigralca.), po 18. čl., v skladu z 8. in
9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih(4) zaporednih tekmah.

Sklep št. KČ - 67/1617

Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper izključenega igralca Pesek Nejc, ŠD Zlatoličje, zaradi suma storitve prekrška napada na
sodnika (V 60. minuti naj bi se s prsmi zaletel v sodnika in ga zatem še srednje silovito odrinil. ), po 18. čl., DP.
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Izključeni igralec ima v roku tri (3) dni pravico podati zagovor.

Sodnik mora v roku tri (3) dni dopolniti poročilo o izključitvi z natančnim opisom dogodka.

NŠ ROHO - AquaSystems Dogoše, 03.06.2017

Sklep št. KČ - 68/1617

Izključen igralec Letonja Danijel, NK Dogoše, se zaradi prekrška žalitev sodnika (V 83. minuti je verbalno žalil sodnika, ki ga ja zaradi tega izključil.
Po končani tekmi se je opravičil za dejanje.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Sklep št. KČ - 69/1617

Izključen igralec Lončarič Aljaž, ŠD Rogoza, se zaradi prekrška žalitev sodnika (V 80. minuti je verbalno žalil sodnika. Po končani tekmi se je
opravičil za dejanje.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Fram - ŠD BIOSAD Jakob, 03.06.2017

Sklep št. KČ - 70/1617

Izključen igralec Kokol Sašo, DTV Partizan Fram, se zaradi ponovljenega prekrška (spotikanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

FC VOP Prepolje - Rošnja Loka, 03.06.2017

Sklep št. KČ - 71/1617

Izključen igralec Bratovčak David, ŠD Prepolje, se zaradi prekrška nasilne igre (V 88. 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.

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 pošt

Disciplinski sodnik
Bojan Kitel, l.r.


	Maribor , 09.06.2017
	Maribor , 09.06.2017
	Maribor , 09.06.2017
	Maribor , 09.06.2017
	Maribor , 09.06.2017




	Zapisnik disciplinskega sodnika, 9. 6. 2017
	SKLEPE
	MNZ Maribor 2. članska liga 
	, 

	MNZ Maribor 2. članska liga, 22. krog 
	Zlatoličje - Starše, 03.06.2017
	NŠ ROHO - AquaSystems Dogoše, 03.06.2017
	Fram - ŠD BIOSAD Jakob, 03.06.2017
	FC VOP Prepolje - Rošnja Loka, 03.06.2017



