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Maribor , 21.09.2016

Zapisnik disciplinskega sodnika, 21.9.16

20/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 21. 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, 5. krog, 17.09.2016

Pohorje - Radlje

Sklep št. K - 29/1617

Izključen igralec Grušovnik Matic, NK Radlje, 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.

Paloma - ŠD Marjeta na Dravskem polju

Sklep št. K - 30/1617

Izključen igralec Rebernik Mitja, NK Paloma, se zaradi prekrška žalitev (V 76. minuti je žaljivo komentiral odločitev sodnika in ga s tem užalil, zaradi
česar ga je sodnik izključil.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je športno zapustil igrišče, pisno opravičilo in zagovor igralca iz katerega
izhaja, da je zaradi udarca v glavo, bolečin in ravnanja sodnika ob dosojenem prekršku, reagiral žaljivo, ker je menil, da se mu je zgodila krivica.

Najmlajši cicibani U7 MNZ Maribor

Sklep št. - NC - 1/1617

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanja, da je ŠD Rošnja Loka odstopilo od tekmovanja s selekcijo mlajših cicibanov U-7, ki je bila
prijavljena v tekmovanje MNZ Maribor v TL 2016/2017, kar je prekršek po 25. čl. DP, se v skladu z 12. čl. DP izreče denarna kazen 100,00 €.

Glede na okoliščine primera se v skladu s 15. čl. DP izvršitev kazni odloži do 20. 9. 2017, pod pogojem, da kaznovani klub v tem času ne bo ponovil,
storil podobnega ali težjega prekrška. Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo kluba.

MNZ Maribor 2. članska liga, 4. krog, 17.09.2016

Rošnja Loka - Zlatoličje

Sklep št. KČ - 10/1617

Izključen igralec Rat Andrej, ŠD Rošnja Loka, 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.
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MNZ Maribor Mlajši dečki U13 3

Sklep št. MLD - 2/1617

Na podlagi ugotovitvenega sklepa VT – 29/1617, da NŠ Hoče Slivnica za tekmo 1. kroga U13-3 ni dostavila športnih izkaznic za tekmo, se na podlagi
29. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper ŠD Slivnica zaradi suma storitve prekrška po 25. čl. DP, ker v zvezi s tekmo niso izpolnili obveznosti.

V isti zadevi se disciplinski postopek uvede tudi zoper trenerja.

Klub v postopku in trener ekipe imata v roku 24. ur pravico podati zagovor

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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