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Maribor , 11.04.2019

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 11. 4. 2019

7/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 11. april 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

veza sklep št.: K - 146/1819

V zvezi s sklepom disciplinskega sodnika o suspenzu NK Železničar Maribor, ki je v skladu s 4. odstavkom 35. čl. DP dokazal, da je plačal
denarneobveznosti, se na podlagi 1. odstavka 36. čl. DP po izvedenem postopku prekliče suspenz in postopek ustavi.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 18. krog

NK Brunšvik - NK Rošnja - Loka, 06.04.2019

Sklep št: K - 169/1819

Izključeni igralec Rat Andrej, NK Rošnja Loka, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve sodnika (V 78.
minuti je verbalno žalil sodnika po prejetem opominu zaradi brezobzirne igre.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

NK Starše - NK Duplek, 06.04.2019

Sklep št: K - 170/1819

Izključen igralec Sedminek Tomaž, NK Starše, 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.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819

Slovenj Gradec - NK Aquasystems Dogoše, 6.4.2019

Sklep št: K - 171/1819

Ekipa NK Aquasystems Dogoše je na članski tekmi z NK Slovenj Gradec 16. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov.
Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov je NK Aquasystems Dogoše za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22.
člena DP, dolžan plačati 10.00 €, torej skupaj 50,00 €.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 16. krog

ŠD BIOSAD Jakob - NK gostilna Lobnik Slivnica, 06.04.2019

Sklep št: K - 172/1819
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Izključeni igralec Jarc Rok, ŠD Jakobski dol, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve sodnika (V 16. minuti
je verbalno žalil sodnika po prejetem opominu zaradi ugovarjanja.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja
na dveh (2) zaporednih tekmah.

NK AJM Kungota - NK Radlje, 06.04.2019

Sklep št: K - 173/1819

Izključen igralec Hudin Matej, ŠD Radlje ob Dravi, se zaradi ponovljenega prekrška (ugovarjanje, nešportno obnašanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9.
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819, 13. krog

ŠD Marjeta na Dravskem polju - NK Malečnik, 08.04.2019

Sklep št: K - 174/1819

Izključeni igralec Pesek Klemen, ŠD Marjeta na Dravskem polju, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška verbalne žalitve
sodnika (V 77. minuti je protestiral in verbalno žalil sodnika), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na
dveh (2) zaporednih tekmah.

Veteranska liga MNZ Maribor_1819, 12. krog

Pobrežje - NK MIKLAVŽ, 05.04.2019

Sklep št: K - 175/1819

Izključeni igralec Jagarinec Zlatko, NK Miklavž, je bil izključen zaradi prekrška nešportnega vedenja do nasprotnega igralca (v 35. minuti je z obema
rokama močno potisnil nasprotnega igralca, da je igralec padel na tla.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Sklep št: K - 176/1819

Izključeni igralec Embreuš Darko, NK Pobrežje, je bil izključen zaradi prekrška nešportnega vedenja do nasprotnega igralca (v 35. minuti je z
obema rokama močno potisnil nasprotnega igralca, da je igralec padel na tla.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper
izrečenedisciplinskevkazni 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
pritožbizoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in
priporočeno po pošti.

Namestnik disciplinski sodnik MNZM
Boris Toplak, l.r.
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