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Maribor , 28.09.2016

Zapisnik disciplinskega sodnika, 28. 9. 2016

22/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 28. september 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPI

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17, 6. krog, 24.09.2016

Duplek - Peca

Sklep št. K - 31 /1617

Izključen igralec Gabrovec Rok, NK Peca, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 44. minuti je z irgo z roko preprčil dosego zadetka),
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

TEHNOTIM Pesnica - Cerkvenjak

Sklep št. K - 32 /1617

Izključen igralec Roškarič Žan, NK Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

ŠD Marjeta na Dravskem polju - Gostilna Lobnik Slivnica

Sklep št. K - 33 /1617

Izključen igralec Aleksovski Denis, ŠD Slivnica pri Mariboru, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 15. minuti je s prekrškom
vlečenja preprečil zadetek.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Kadetska liga MNZ Maribor U17

Sklep št. K_K - 3 /1617

Ekipa NK Šentilj je tekmo kadetske lige U17 z NK Dravograd/SG pričela z desetimi igralci kar je kršitev 22. člena DP, saj niso izpolnili obveznosti v
zvezi s tekmo, ki bi jo morali začeti z 11 igralci kot to zahtevajo pravila. V skladu z 8. čl. se jim izreče opozorilo.

Kadetska liga MNZ Maribor U17, 5. krog, 25.09.2016

NK Dravograd/SG - NŠ Šentilj-Mond

Sklep št. K_K - 4 /1617
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Izključen igralec Šmon Lovro, NK, Koroška Dravograd se zaradi ponovljenega prekrška (nešportno vedenje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Najmlajši cicibani U7 MNZ Maribor

Sklep št. NC -2 /1617

Na podlagi 29. čl. DP se v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 31/1617 z dne 25.9.2016 uvede disciplinski postopek zoper NK Šentilj, zaradi
suma storitve prekrška po 25. čl. DP, ker se ekipa U7 ni udeležila delegiranih turnirjev v nedeljo, 11. 9. 2016, v Sladkem Vrhu in v soboto 24.9.2016,
ob 12. uri na Teznu.

Prijavljeni klub ima v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo.

MNZ Maribor Mlajši dečki U13 1

Sklep št.: MLD - 1/1617

Na podlagi 37. čl DP v zvezi sklepom navedenim pod zvezo, s katerim je bil uveden disciplinski postopek zoper NŠ Dravograd, trenerja ekipe U13-1
in predstavnika te ekipe, ker so na tekmi 17.9.2016, ob 13. uri v Mariboru nastopili z igralci Izak Njec, Turičnik Matic, Gaberšek Rotovnik Gašper in
Schöndofer Luka, ki niso imeli pravice nastopiti (ta dan so že igrali eno tekmo), se postopek zoper vse ustavi.

V postopku je bilo na podlagi zagovora NŠ Dravograd in NK Maribor ugotovljeno, da tekma ni bila odigrana 17.9.2016, temveč 18.9.2016, ko so
igralci že imeli pravico nastopiti.

NŠ Dravograd se v tej zvezi zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti do MNZ Maribor, za prekršek po 25. čl. DP, v zvezi z 8. čl. DP izreče opozorilo.

NŠ Dravograd je v zagovoru pojasnil, da so jim zboleli določeni igralci, da so prosili NK Maribor za prestavitev termina tekme in na tej podlagi
tekmo odigrali 18.9.2016, vendar o tem niso obvestili vodjo tekmovanja MNZ Maribor, ki je pristojen za vodenje tekmovanj in s tem povezanih
prestavitev tekem. V zagovoru so se za storjen prekršek opravičili.

Sklep št. MLD - 3/1617

NK Maribor se zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti do MNZ Maribor, za prekršek po 25. čl. DP, v zvezi z 8. čl. DP izreče opozorilo

Kot klub domačin so na prošnjo NK Dravograd prestavili termin igranja tekme iz 17. na 18.9.2016 in o tem niso obvestili vodjo tekmovanja MNZ
Maribor, ki je pristojen za vodenje tekmovanja in s tem povezanih prestavitev tekem.

NK Maribor je v postopku podal pisno pojasnilo, da je tekma na prošnjo NK Dravograd bila dejansko, odigrana 18.9.2016.

MNZ Maribor 2. članska liga

Sklep št. KČ - 11/1617

Na podlagi 29. čl. DP se v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 32/1617 z dne 27.9.2016 uvede disciplinski postopek zoper ŠD Starše, trenerja
ekipe in igralca Klajderič Luka, zaradi suma storitve prekrška po 25., 24. in 18. čl. DP, ker je za člansko ekipo na treh tekmah v tekmovanju MNZ
Maribor, nastopil igralec Klajderič Luka, ki ni imel pravice nastopiti, saj je igralec drugega kluba.

Prijavljeni imajo v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo.
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Na podlagi 34. čl. DP se igralcu v postopku izreče suspenz.

Sklep št. KČ - 12/1617

Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Železničar, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker na tekmi ni zagotovil
trenerja, vodje varnosti in osebe za prvo pomoč (glej zapisnik o tekmi).

Prijavljeni klub ima v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 1, 3. krog, 14.09.2016

NK Kovinar Tezno - Paloma

Sklep št. K_STD - 2/1617

Izključen igralec Jančič Jan, NK Paloma, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in izguba igralnega časa), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl.
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 2

Sklep št. K_STD - 3/1617

Na podlagi 29. čl. DP se v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 33/1617 z dne 27.9.2016 uvede disciplinski postopek zoper NK Pobrežje,
trenerja ekipe in igralce Kolar Tai, Dulić Denis ter Španinger Vid zaradi suma storitve prekrška po 25., 24. in 18. čl. DP, ker je so za ekipo U-15 v
tekmovanju MNZ Maribor, nastopili igralci Kolar Tai, Dulić Denis in Španinger Vid, ki niso imeli pravice nastopiti, saj so ta dan že odigrali eno
tekmo.

Prijavljeni imajo v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo.

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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