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Maribor , 09.11.2016

Zapisnik

31/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 09. november 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17, 12. krog

Paloma - Gostilna Lobnik Slivnica, 05.11.2016

Sklep št. K - 52 /1617

Izključen igralec Črnko Boštjan, NK Paloma, 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.

Mladinska liga MNZ Maribor

,

Sklep št. KM - 26/1617

Radlje – Jurovski dol

NK Radlje ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi 18. čl. TP bi morali zagotoviti osebo za medicinsko pomoč - glej zapisnik tekme, kjer
oseba ni navedena in na podlagi 19. čl. TP bi morali zagotovili osebo za varnost - glej zapisnik tekme, kjer vodja varnosti ni naveden.), kar je kršitev
25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin.

MNZ Maribor 2. članska liga

,

Sklep št. KČ - 28/1617

ŠD Jakobski dol je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov in dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega
odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 83,00 € denarne kazni in
ker niso izpolnili obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi 18. čl. TP bi morali zagotoviti osebo za medicinsko pomoč - glej zapisnik tekme, kjer oseba
ni navedena), kar je prekršek po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP izreče opomin

Sklep št. KČ - 29 /1617

AJM Kungota je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov in dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega
odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 83,00 € denarne kazni.
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Sklep št. KČ - 30/1617

Starše – Zlatoličje

NK Starše ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi 18. čl. TP bi morali zagotoviti osebo za medicinsko pomoč - glej zapisnik tekme, kjer
oseba ni navedena in na podlagi 19. čl. TP bi morali zagotovili osebo za varnost - glej zapisnik tekme, kjer vodja varnosti ni naveden.), kar je kršitev
25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin.

MNZ Maribor 2. članska liga, 11. krog

Železničar MB - Jurovski Dol, 05.11.2016

Sklep št. KČ - 31/1617

Izključen igralec Božić Bojan, NK Železničar Maribor, se zaradi prekrška grožnje in žalitve glavnega sodnika (V 90. minuti je kot rezervni igralec
nedovoljeno vstopil na igrišče, nakar je pristopil do glavnega sodnika kateremu je verbalno grozil s smrtjo in ga žalil. Igralec je kasneje protestiral
zoper izključitev in igrišča ni zapustil športno.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

Nk Rače - NK AJM Kungota, 05.11.2016

Sklep št. KČ - 32 /1617

Izključen igralec Ul Matjaž, NK Kungota, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 83. minuti je s prekrškom preprečil zadetek.), po 18.
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št. KČ - 33/1617

Izključen igralec Lampreht Aleš, NK Kungota, se zaradi ponovljenega prekrška in nešportnega odhoda z igrišča (spotikanje in ugovarjanje ter
nešporten odhod z igrišča), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Med zapuščanjem igrišča je nešportno komentiral izključitev, da bo zunaj počakal sodnika.

ŠD BIOSAD Jakob - Fram, 05.11.2016

Sklep št. KČ - 34/1617

Izključen igralec Križan Matevž, ŠD Jakobski dol, 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.

Sklep št. KČ - 35 /1617

Izključen igralec Koren Žiga, DTV Partizan Fram, se zaradi prekrška nasilnega vedenja in udarjanja (V 63. minuti tekme je prišlo do besednega
dvoboja med branilcem domače in napadalcem gostujoče ekipe. V konflikt se je vključil vratar domače ekipe, ki je z obema rokama prijel za dres
nasprotnega igralca in ga potisnil v vrata. Takrat je iz razdalje približno 25 metrov pritekel igralec gostujoče ekipe Koren Žiga, potisnil vratarja, da je
padel po tleh in ga z udarcem močne intenzitete brcnil v noge, hrbet in glavo. Igralec je športno zapustil igrišče in se takoj po prekršku za dejanje
opravičil.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah.
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Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je igralec prekršek storil kot reakcijo na prekršek storjen nad njegovim
soigralcem in da je bila inteziteta udarcev močna. Kazen je bila izrečena v skaldu s Splošnimi navodili NZS - disciplinska politika organov vodenja
tekmovanj NZS, poglavjem V.1.

Sklep št. KČ - 36 /1617

Izključen igralec Živko Aleš, ŠD Jakobski dol, se zaradi prekrškov nasilnega vedenja in udarjanja ( V 63. minuti se je vključil v besedni dvoboj med
dvema igralcema in nasprotnika prijel za dres ter ga potistnil v vrata. Ko ga je igralec gostujoče ekipe tri krat brcnil, se je odzval in kot reakcijo na
brcanje, vrgel igralca na tla, se naslonil na njega in ga s pestjo z udarcem močne intenzitete tri krat udaril v obraz, pri čemer mu je presekal
ustnico. Igralec se je opravičil za prekršek in športno zapustil igrišče.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih
(5) zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je igralec prekršek storil kot reakcijo na prekršek storjen nad njim in da
je bila inteziteta udarcev tako močna, da je bil nasprotni igralec telesno poškodovan. Kazen je bila izrečena v skaldu s Splošnimi navodili NZS -
disciplinska politika organov vodenja tekmovanj NZS, poglavjem V.1.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 1, 11. krog

NK Pohorje - Miklavž 1, 06.11.2016

Sklep št. K - STD - 8/1617

Izključen igralec Živakrt Mark, NK Pohorje, se zaradi prekrška žalitev sodnice (V 34. minuti je bil izključen, ker je verbalno žalil sodnico "cipa". Igrišče
je zapustil na nešporten način, saj je med zapuščanjem igrišča, z visoko intenziteto udaril žogo proti klopi, ki je namenjena delegatu, tako da je
zlomil stol. Za prekršek se ni opravičil. Do 16. minute je imel tudi podcenjujoč odnos do igralke nasprotnega moštva. Po opozorilu, da takšno
obnašanje ne spada na nogometno zelenico je prostestiral in dejal, da je to le moški šport in da po njegovem mnenju punce tukaj ne bi smele kaj
iskati.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 2, 10. krog

NŠ Roho - Šentilj-Železničar, 30.10.2016

Sklep št. K - STD - 9/1617

Izključen igralec Murkovič Til, NK Šentilj, se zaradi ponovljenega prekrška (izguba igralnega časa in spotikanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Starejši dečki U-15 2, 11. krog

Šentilj-Železničar - Miklavž 2, 05.11.2016

Sklep št. K - STD - 10/1617

Izključen igralec Kep Tilen, NK , Šentilj se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 66. minuti je s prekrškom igranja z roko preprečil 
zadetek.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP se kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.
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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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