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Maribor , 01.06.2017

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika, 1. 6. 2017

17/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 01. junij 2017, 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, 25. krog

Gostilna Lobnik Slivnica - Paloma, 27.05.2017

Sklep št.: K - 86/1617

Izključen igralec Ferk Rok, NK Paloma, se zaradi ponovljenega prekrška (2x brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Mladinska liga MNZ Maribor

,

Miklavž – Dravograd/SG, 26. krog

Sklep št: KM - 49/1617

NK Dravograd/SG hiše ni izpolnil obveznosti v zvezi s tekmo (Na podlagi pravila št. 3 PNI bi morali zagotoviti 11 igralcev – na tekmi prisotnih samo
10 igralcev), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se kaznuje z denarno kaznijo 83,00 EUR.

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost: KM - 39/1617

Paloma – Korotan Prevalje, 26. krog

Sklep št: KM - 50/1617

NK Korotan Prevalje je na tekmi mladine prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22.
člena DP so dolžni plačati denarno kazen 20,00 €.

Pohorje – Fužinar, 26. krog

Sklep št: KM - 51/1617

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanja št. VT 107/1617 se KNK Fužinar zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme Mladinske
lige 26. Kroga Pohorje – Fužinar, po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 150,00 €.
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Mladinska liga MNZ Maribor, 23. krog

Marles hiše - NK Paloma, 25.05.2017

Sklep št.: KM - 52/1617

Izključeni igralec Hribar Denis, NK Paloma, se zaradi nešportnega obnašanja (v 89. minuti se ni strinjal s sodniško odločitvijo, zato je naglas
protestiral zaradi česar je prejel rumeni karton, po prejetem kartonu je agresivno pristopil do sodnice in se ji približal z obrazom ter jo začel žalit,
zaradi česar ga je izključila), kaznuje po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP, s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

Igrišče in ograjeni del igrišča je zapuščal nešportno, za storjen prekršek se ni opravičil.

Mladinska liga MNZ Maribor, 26. krog

NŠ Miklavž - NK Dravograd/SG, 28.05.2017

Sklep št: KM - 53/1617

Izključeni igralec Šmon Lovro, NK Dravograd/SG, se zaradi nešportnega obnašanja (V 68. minuti je po prejetem zadetku njegove ekipe vzel žogo v
roke in jo udaril z nogo ter zadel sodnika v hrbet), po 18. čl. DP, v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih
tekmah.

Kadetska liga MNZ Maribor U17

,

Pohorje - Kovinar Tezno, 22. krog

Sklep št.: K_K - 28/1617

Uradna oseba, Klinar Zoran, NK Kovinar Tezno se zaradi prekrška žalitev (V 77. minuti je žaljivo komentiral odločitve sodnika in bil zaradi tega
odstranjen z tehničnega prostora, po tem pa je s kršitvijo nadaljeval in k temu dodal še verbalne grožnje), po 24. čl. DP, se v skladu z 8. čl. DP
kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnih tehničnih prostorov na treh (3) zaporednih tekmah

Kadetska liga MNZ Maribor U17, 22. krog

NK Pohorje - NK Kovinar Tezno, 27.05.2017

Sklep št.: K_K - 29/1617

Izključen igralec Bezjak Adam, NK Kovinar Tezno, se zaradi nešportnega obnašanja (v 66. minuti je ob prekinitvi igre vrgel domačemu igralcu v 
obraz žogo ter se hotel z njim fizično obračunati, kar je preprečil sodnik), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih tekmah 
in 
zaradi nešportnega odhoda z igrišča (po izključitvi je verbalno žalil sodnika ter mu ob obhodu z igrišča vrgel kamen, 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 šestih (6) zaporednih tekmah.
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MNZ Maribor 2. članska liga

,

AquaSystems Dogoše – AJM Kungota

Sklep št.: KČ - 58/1617

NK AquaSystems Dogoše je na tekmi članov prejel šest rumenih in dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega
odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 100,00 € denarne kazni.

MNZ Maribor 2. članska liga, 21. krog

Rošnja Loka - Jurovski Dol, 27.05.2017

Sklep št.: KČ - 59/1617

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

AquaSystems Dogoše - NK AJM Kungota, 28.05.2017

Sklep št.: KČ - 60/1617

Izključen igralec Gorazd Zajc, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi ponovljenega prekrška (vlečenje, konfrontacija z gledalci), po 18. čl., v skladu z 8.
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št.: KČ - 61/1617

Izključeni igralec Stančič Jernej, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi prekrška nasilne igre (V 89. minuti igre je nad nasprotnim igralcem storil
prekršek. Ko se je igralec vstal ga je prijel za vrat in ga odrinil), po 18. čl. DP, v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2)
zaporednih tekmah.

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je igralec zapustil igrišče športno in se po tekmi prišel za dejanje
opravičiti.

Sklep št.: KČ - 62/1617

Izključeni igralec Muhič Simon, NK AJM Kungota, se zaradi poskusa nasilnega udarca (V 89. minuti je po prekršku nad njim in ko ga je igralec prijel
za vrat in ga odrinil s pestjo zamahnil proti nasprotnikovem obrazu, vendar ga ni zadel), po 18. čl. DP, v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je prekršek storil kot reakcijo na prej storjen prekršek.
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Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 6100 0000 8794 367 . 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 pošt

Namestnik disciplinskega sodnika
Boris Toplak, l.r.
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