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Maribor , 28.10.2016

Zapisnik disciplinskega sodnika, 28. 10. 2016

29/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 28. oktober 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

,

Sklep št. K - 42/1617

NK Radvanje je na tekmi članov prejel sedem rumenih kartonov 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. K - 43 /1617

NK Peca je na tekmi članov prejel sedem rumenih kartonov 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. K - 44 /1617

NK Pohorje je na tekmi članov prejel šest 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 - 1.članska liga 16/17, 10. krog

Radvanje - Marles hiše, 22.10.2016

Sklep št. K - 45/1617

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

Sklep št. K - 46 /1617

Izključen igralec Lenič Jan, NK Marles hiše, se zaradi prekrška nasilne igre (V 45. minuti je po prekršku storjenim nad njim z nogo brcnil
nasprotnika, ko je igra že bila prekinjena. Po izključitvi je igralec igrišče zapustil športno.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in izjava izključenega igralca iz katere izhaja, da je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen
boleč prekršek nad njim, da obžaluje storjen prekršek in se zanj opravičuje.
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Pohorje - Peca, 22.10.2016

Sklep št. K - 47/1617

Izključen igralec Brdnik Boštjan, NK Peca, se zaradi prekrška udarjanja (V 93. minuti je med konfrotacijo z nasprotnim igralcem le tega s pestjo
udaril v predel trebuga. Med zauščanjem igrišča je kazal nestrinjanje s sodniško odločitivijo.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

Mladinska liga MNZ Maribor

,

Sklep št. KM - 13/1516

Odstranjena uradna oseba Ajd Vanja, NK Pohorje, ki je bil na tekmi v vlogi pomočnika trenerja, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in
protestiranje), po 24. čl., v skladu z 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) zaporedni
tekmi.

Sklep št. KM - 14/1617

NK Dravograd/SG je na tekmi mladine prejel devet rumenih in tri rdeče kartone, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi tretje alineje, drugega
odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 100,00 € denarne kazni.

Mladinska liga MNZ Maribor, 10. krog

NK Pohorje - NK Dravograd/SG, 23.10.2016

Sklep št. KM - 15/1617

Izključen igralec Hovnik Ožbej, NK Dravograd/SG, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl.
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. KM - 16/1617

Izključen igralec Pajenk Lukas, NK Dravograd/SG, se zaradi ponovljenega prekrška (oviranje izvedbe prostega udarca in brezobzirna igra), po 18.
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. KM - 17 /1617

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

Sklep št. KM -18 /1617
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Izključen igralec Uranc Luka, NK Dravograd/SG, se zaradi ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in slačenje dresa), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl.
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor 2. članska liga, 9. krog

Starše - NK AJM Kungota, 22.10.2016

Sklep št. KČ - 21/1617

Izključen igralec Ul Matjaž, NK AJM Kungota, 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 BIOSAD Jakob - Rošnja Loka, 22.10.2016

Sklep št. KČ - 22/1617

Izključen igralec Kejžar Rene, NK Biosad Jakob, se zaradi prekrška žalitev in grožnje glavnemu sodniku ter nešportnega komentiranja sojenja (V 78.
minuti je po dosojenem prekršku v njegovo korist pritekel na mesto prekrška in komentiral odločitev sodnika, zaradi česar mu je ta pokazal
rumeni karton-opomin. Po tem je začel sodnika verbalno žaliti in ga žalil ves čas, ko je zapuščal igrišče. Nešportno pa je sojenje komentiral še po
končani tekmi.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

AquaSystems Dogoše - Fram, 23.10.2016

Sklep št. KČ - 23/1617

Izključen igralec Zajc Gorazd, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8.
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in zaradi prekrška žalitve ter grožnje sodniku po izključitvi in po končani
tekmi (V 63. minuti je po izključitvi verbalno žalil sodnika. Po končani tekmi pa je sodniku grozil z s fizičnim obračunom ter da mu do v glavo vrgel
nogometni čevelj.), po 18. čl. DP v skladu z 8. in 9. čl. DP s prepovedjo nastopanja na treh (3) tekmah.
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi 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

Disciplinski sodnik
Bojan Kitel, l.r.
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