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Maribor , 15.09.2016

Zapisnik DS za 2. člansko ligo 15.9.2016

14/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 15. september 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPI za 3. krog

MNZ Maribor 2. članska liga

Sklep št. KČ - 5/1617

NK ROHO je na tekmi članov prejel šest rumenih in en rdeč karton, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena
DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni.

Sklep št. KČ - 6/1617

NK Rošnja Loka je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP
so dolžni plačati 41,00 € denarne kazni.

MNZ Maribor 2. članska liga, 3. krog, 10.09.2016

Fram - Jurovski Dol

Sklep št. KČ - 7 /1617

Izključen igralec Breznik Klemen, ŠD Sveti Jurij, 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.

Železničar MB - Nk Rače

Sklep št. KČ - 8 /1617

Izključen igralec Krenker Gorazd, NK Železničar Maribor, se zaradi prekrška udarjanja (V 25. minuti je glavo v glavo udaril nasprotnega igralca, ki je
zaradi tega padel na tla. Intenziteta udarca ni bila velika, igralec pa prekrška ni storil v borbi za žogo. Po izključitvi je igralec igrišče zapustil
športno.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

Zlatoličje - ŠD BIOSAD Jakob

Sklep št. KČ - 9/1617

Izključen igralec Kejžar Rene, ŠD Jakobski dol, 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.

NŠ ROHO - Rošnja Loka

Sklep št. KČ - 10/1617



Stran 2 od 2

Izključen igralec Videc Goran, ŠD Rogoza, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in protestiranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in
zaradi prekrška groženj ter žalitev (po izključitvi se ni umiril, ko je zapuščal igrišče in pred garderobami je verbalno žalil sodnika in mu grozil z
obračunavanjem zunaj stadiona.), po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

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

Discplinski sodnik
Bojan Kitel, l.r.
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