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Maribor , 20.10.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika in namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 20. 10. 2017

31/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 20. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 8. krog

NK Asfalterstvo Brus Malečnik - Marles hiše, 14.10.2017

Sklep št.: K - 73/1718

Izključenemu igralcu Prelog Andrej, NK Limbuš Pekre, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 64. minuti je izključeni igralec s prekrškom preprečil dosego zadeteka.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen
prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718

Sklep št.: K - 74/1718

Ekipa NK AJM Kungota je na članski tekmi z NK FC VOP Prepolje, v 7. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov in en rdeči
karton, ki je posledica dveh rumenih kartonov. Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov in rdečega kartona je NK AJM Kungota, na podlagi 1.
in 2. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan za vsak rumeni karton plačati 10,00 € in za rdeči karton 25,00 €, torej skupaj 75,00 €.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 7. krog

FC VOP PREPOLJE - NK AJM KUNGOTA, 14.10.2017

Sklep št.: K - 75/1718

Izključenemu igralcu Kolarič Franci, NK AJM Kungota, 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.

NŠ ROHO - NK MIKLAVŽ, 14.10.2017

Sklep št.: K - 76/1718

Izključenemu igralcu Škarica Marin, NK Miklavž, 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 in grobih verbalnih žalitev sodnika po končani tekmi, ko so
sodniki zapuščali objket, 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 prepovedi nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.
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MNZ Maribor Veteranska liga_1718

Veteranska liga, 8. krog NK ZU-VIL Brunšvik – NK Rdeči vragi

Sklep št.: VET - 7/1718

ŠD Brunšvik, se zaradi prekrška nespoštovanja odločb pristojnih organov MNZ in NZS z ekipo Veterani, po 24. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče
kazen opozorilo.

Ekipa NK ZU-VIL Brunšvik je tekmo začel in končal z 8 igralci.

Veteranska liga, 7. Krog NK Limbuš Pekre – NK ZU-VIL Brunšvik

Zveza sklep št. VET - 5/1718

V povezavi s sklepom, navedenim pod zvezo, je bil uveden disciplinski postopek zoper NK ZU-VIL Brunšvik, ker naj bi za ekipo veteranov NK ZU-VIL
Brunšvik nastopal igralec, ki ni imel pravice nastopiti. V nadaljevanju je bil postopek razširjen na disciplinsko obravnavo.
1. NK ZU-VIL Brunšvik je na tekmi nastopil z igralcem Mario Cecelja, ki na tekmi ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek, po 12. alineji, prvega
odstavka 24. člena DP - igranja igralca, ki ni imel pravice nastopa, v zvezi z 9. čl. in 25b. čl DP izreka denarna kazen (štiristo) 400,00 €.
2. Uradna oseba Jure Pignar, NK ZU-VIL Brunšvik, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika kluba, se zaradi prekrška nešportnega in neetičnega
vedenja (kot predstavnik ekipe je za tekmo v postavo, ki je igrala, prijavil ekipo z igralcem Branko Šmigoc na ime katerega je nastopil Mario Cecelja,
ki ni imel pravice nastopiti), po prvi alineji 23. čl. DP, v zvezi z 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh dejavnosti v povezavi z nogometom
za čas šest (6) mesecev, t.j. do 18. 4. 2018.

3. Igralec Mario Cecelja, se zaradi prekrška nastopanja na tekmi, ko ni imel pravice nastopiti (nastopil za veteransko ekipo NK ZU-VIL Brunšvik,
čeprav je registriran za DTV Zgornja Polskava, številka športne izkaznice 134), po 18. čl,. DP v zvezi z 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na
štirih (4) zaporednih tekmah.

Obrazložitev:

Namestnik disciplinskega sodnika je na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanja št. VT – V3/1718 in poročila sodnice uvedel disciplinski
postopek zoper NK ZU-VIL Brunšvik, zaradi suma nastopanja igralca na tekmi 7. kroga veteranske lige z NK Limbuš Pekre. V torek, 17.10. 2017 je
bila v prostorih MNZ Maribor opravljena disciplinska obravnava, katere so se udeležili sodnica tekme Doroteja Mušić, predstavnik NK Limbuš
Pekre Bogomir Špindler in vodja tekmovanja Domen Majcen. Predstavnik ekipe NK ZU-VIL Brunšvik Jure Pignar, igralec ekipe NK ZU-VIL Brunšvik
Branko Šmigoc in igralec Maria Cecelja se obravnave niso udeležili.

Sodnica tekme Doroteja Mušić in predstavnik NK Limbuš Pekre Bogomir Špindler sta potrdila igranje igralca Maria Cecelja namesto v zapisnik
zapisanega igralca Branka Šmigoca za ekipo NK ZU-VIL Brunšvik.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 2. Skupina_1718, 7. krog

NK Jurovski Dol - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 14.10.2017

Sklep št.: K - 77/1718

Izključenemu igralcu Jager Adrijan, ŠD Sv. Jurij, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška težjega nešportnega vedenja (V
47. minuti je izključeni igralec poskusil z dokaj mčno intenziteto, v afektu, brcniti nasprotnega igralca, ki se je izognil poskusu.), po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.
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U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 2. liga_1718, 7. krog

NŠ Jarenina-Pesnica 2 - Jakobski dol, 14.10.2017

Sklep št.: K - 78/1718

Izključenemu igralcu Rebernik Tilen, ŠD Jakobski dol , ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 65. minuti je izključeni igralec s prekrškom preprečil dosego zadeteka.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen
prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Duplek - NK Rače, 15.10.2017

Sklep št.: K - 79/1718

Izključenemu igralcu Horvat Valentin, NK Duplek, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška izbijanja žoge po pisku sodnika - po
prekinjni igri, 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, 7. krog

ND Marko Šuler SG - NŠ NK Radlje, 15.10.2017

Sklep št.: K - 80/1718

Izključenemu igralcu Konečnik Luka, ND Slovenj Gradec, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za
dosego zadetka (V 50. minuti je izključeni igralec storil prekršek, saj je z igro z rokami preprečil dosego zadeteka.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10.
in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

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.

Namestnik disciplinskega sodnika MNZM
Boris Toplak, l.r.
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