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Maribor , 26.08.2016

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 26.8.2016

2/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 26. avgust 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPI za 1. krog

Pokal MNZ Maribor člani 2016/2017 2016/2017

Sklep št.: K 12/1617

NK Lenart je na tekmi članov prejel tri rdeče kartone, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni
plačati 100,00 € denarne kazni.

Pokal MNZ Maribor člani 2016/2017 2016/2017, 1. krog, 24.08.2016

NK S.Rojko Dobrovce - AjDAS Lenart

Sklep št.: K 13/1617

Izključen igralec Šunko Gorazd, NK Lenart, se zaradi ponovljenega prekrška (vlečenje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in nešportnega vedenja ob izključitvi do sodnika na še eni (1) tekmi.

Na podlagi 5. čl. DP se mu izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo kluba.

Sklep št.: K 14/1617

Izključen igralec Ketiš Robi, NK Lenart, se zaradi ponovljenega prekrška (vlečenje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in nešportnega vedenja ob izključitvi do sodnika na še eni (1) tekmi.

Na podlagi 5. čl. DP se mu izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo kluba.

Sklep št.: K 15/1617

Izključen igralec Koder Tadej, NK Lenart, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in nešportnega vedenja ob izključitvi do sodnika na še eni (1) tekmi.

Na podlagi 5. čl. DP se mu izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo kluba.

Sklep št.: K 16/1617
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Izključen igralec Kores Blaž, NK Dobrovce, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

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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