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Maribor , 28.03.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 28.03.2019

5/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 28. marec 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 16. krog

NK Starše - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 23.03.2019

Sklep št.: K - 149/1819

Izključeni igralec Dobnik Aljaž, ŠD Starše, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška vlečenja po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19.
čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 14. krog

NK gostilna Lobnik Slivnica - NK Miklavž, 23.03.2019

Sklep št.: K - 150/1819

Izključeni igralec Pišek Iztok, ŠD Slivnica pri Mariboru, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 66. minuti je
med igralcem NK Miklavž in izključenim igralcem prišlo do kontakta. Pri tem je igralec Miklavža odrinil izključenega tako, da je le ta padel na tla. Po
tem je izključeni igralec vstal in s komolcem v obraz - v nos udaril nasprotnega igralca, ki je začel zaradi tega krvaveti iz nosu. Zaradi poškodbe je
nasportni igralec zapustil igrišče, da so ga oskrbeli.), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4)
zaporedni tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da je bil prekršek storjen kot reakcija na prej storjen prekršek nad izključenim. Upoštevano je bilo tudi
dejstvo, da je bila pri tem ogrožena fizična integriteta nasprotnika, zaradi česar je bila ob upoštevanju disciplinske politike organov vodenja lig NZS
izrečena kazen primerna teži storjenega prekrška.

ŠD BIOSAD Jakob - NK Šentilj, 23.03.2019

Sklep št.: K - 151/1819

Izključeni igralec Križan Matevž, ŠD Jakobski dol, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 34. minuti je izključeni igralec z igranjem z roko preprčil zadetek.), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen
prepovedi nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št.: K - 152/1819

Izključeni igralec Morina Fjoralb, NK Šentilj, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška pljuvanja v nasprotnega igralca (V 
14. minuti je med igro stekel za igralcem nasprotne ekipe in ga pljunil z zadnje strani v predel vratu, zaradi česar ga je sodnik izključil. Po izključitvi 
je glasno protestiral proti sodniku in stekel še proti igralcu nasprotne ekipe, ki ga je pred tem pljunil, vendar mu je kontakt preprečil kapetan
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njegove ekipe. Po tem se je umiril in zelo počasi zapuščal igrišče, zaradi česar je nastala prekinitev, ki je trajala pet minut.), po 18. čl., v skladu z 9.,
10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah. 

Paloma - NK Aquasystems Dogoše, 23.03.2019

Sklep št.: K - 153/1819

Izključeni igralec Tratnjek Uroš, NK Dogoše, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 70. minuti je po
prekršku nad njim spontano reagiral in odrinil nasprotnega igralca v telo. Pri tem niso nastale nobene posledice, saj je bila intenziteta nizka,
izključeni pa je igrišče zapustil takoj in športno.), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni
tekmi.

Pri izreku nakzni je bilo upoštevano poročilo sodnika in izjava igralca Bezjak Žiga, NK Paloma, ki je pojasnil okoliščine prekrškov ter opravičila obeh
izključenih.

Sklep št.: K - 154/1819

Izključeni igralec Bezjak Žiga, NK Paloma, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 70. minuti je po
prekršku nad njim, ko ga je porinil nasportni igralec, pohodil drugega nasprotnega igralca, ki ga je zaradi tega odrinil. Po tem pa je spontano
reagiral in tudi on odrinil nasprotnega igralca.), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni
tekmi.

Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor izključenega igralca, ki se je za prekršek opravičil, ga obžaloval in pojasnil, da ga ni storil namerno, saj je
bil pred tem storjen prekršek nad njim in se pred naletom v nasprotnega igralca ni mogel ustaviti. Nasprotnega igralca pa je odrinil, ker je
spontano reagiral na prej storjen prekršek odrivanja nad njim. Prav tako je pojasnil, da se je opravičil sodniku in nasprotnemu igralcu, kateri se je
opravičil tudi njemu za reakcijo. Oba izključena sta takoj in športno zapustila igrišče ter se po tekmi še enkrat opravičila. Opisano je potrdil glavni
sodnik.

U19 Pokal mladina MNZ Maribor_1819, Finale

NK MB Tabor - Maribor, 20.03.2019

Sklep št.: K - 155/1819

Izključeni igralec Javnik Miha, NK MB Tabor, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška nešportnega obnašanja 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
izrečenedisciplinskevkazni 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
pritožbizoper 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.
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