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Maribor , 19.10.2016

Zapisnik disciplinskega sodnika, 19. 10. 2016

28/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 19. oktober 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPI

Mladinska liga MNZ Maribor, 9. krog

NK Lenart - NK Pohorje, 15.10.2016

Sklep št. KM - 11/1617

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

Radlje - NŠ Miklavž, 16.10.2016

Sklep št. KM - 12/1617

Izključen igralec Vukman Grega, 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.

Kadetska liga MNZ Maribor U17

,

Sklep št. K_K - 8/1617

Na podlagi 29. čl. DP se v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 42/1617 uvede disciplinski postopek zoper DNŠ Prevalje, zaradi suma storitve
prekrška po 25. čl. DP, ker je za njihovo ekipo na tekmi 8. kroga kadetske lige z NK MB Tabor nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopa (igralec z
dresom št. 7 v zapisnik vpisan z imenom Baltić Aleš).

Prijavljeni klub ima v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo, kateri mora priložiti tudi ustrezno kopijo osebnega dokumenta
Baltić Aleša.

V kolikor osebni dokument ne bo priložen, bo v postopku izvedena obravnava, na katero bo povabljen igralec in izvajani dokazi s pomočjo
fotografij, ki so bile posnete med nastopanjem igralca, ugotovitve v postopku poskusa registracije spornega igralca preko NZS, izjava in ugotovitve
uradne osebe v zvezi s tekmo

Kadetska liga MNZ Maribor U17, 8. krog

ŠD Marjeta na Dravskem polju - NŠ Marko Šuler, 15.10.2016

Sklep št. K_K - 9/1617
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Izključen igralec Kukenberg Triler Jan, NŠ Marko Šuler, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat ugovarjanje in nešportnega odhoda z igrišča, saj
je nadaljeval s krišitvijo), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

MNZ Maribor 2. članska liga

,

Sklep št. KČ - 18/1617

V povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 41/1617 in izvedenim disciplinskim postopkom se NK Železničar Maribor, zaradi prekrška neizpolnitve
obveznosti v zvezi s tekmo (Na tekmi 8. kroga 2. čl. lige MNZ Maribor niso zagotovili trenerja z ustrezno licenco.), po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP
izreče denarna kazen 200 €.

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost za isti prekršek s sklepom št. KČ - 12/1617

MNZ Maribor 2. članska liga, 8. krog

Rošnja Loka - Nk Rače, 15.10.2016

Sklep št. KČ - 19/1617

Izključen igralec Rat Andrej, NK Loka - Rošnja, se zaradi ponovljenega prekrška (preprečitev obetavnega napada in spotikanja), po 18. čl., v skladu z
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Fram - Starše, 15.10.2016

Sklep št. KČ - 20 /1617

Izključen igralec Krajnc Rok, DTV Partizan Fram, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl.
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi
in
zaradi prekrška pljuvanja proti sodniku (po izključitvije je govoril, da bi najraje udaril sodnika po tem se je obrnil proti sodniku in pljunil proti
njemu, vendar ga ni zadel), po 18. čl. DP v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bila upoštevana disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS (I.E.2.)

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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