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Maribor , 26.04.2019

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 26. 4. 2019

10/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 26. april 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 186/1819

Ekipa NK Starše je na članski tekmi s NK Korotan Prevalje, v 20. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela sedem rumenih kartonov in en rdeč
karton. Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov in rdečega kartona, ki je posledica dveh rumenih kartonov, je ŠD Starše, za vsak prejeti
rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 € in za rdeči karton na podlagi 2. alineje 1. odstavka 22. čl. DP,
dolžan plačati 25 €, torej skupaj 95,00 €.

Sklep št.: K - 187/1819

Ekipa NK Rače je na članski tekmi s NK TAB Akumulator, v 20. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejel pet rumenih kartonov in en rdeč karton.
Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov in rdečega kartona, ki je posledica dveh rumenih kartonov, je NK Rače, za vsak prejeti rumeni
karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 € in za rdeči karton na podlagi 2. alineje 1. odstavka 22. čl. DP, dolžan
plačati 25 €, torej skupaj 75,00 €.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 20. krog

NK TAB Akumulator - NK Rače, 20.04.2019

Sklep št.: K 188/1819

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

NK Starše - NK Korotan Prevalje, 20.04.2019

Sklep št.: K - 189/1819

Izključen igralec Murko Peter, ŠD Starše, se zaradi ponovljenega prekrška (spotikanje, 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

Sklep št.: K - 190/1819
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Prijavljen igralec Kneževič Siniša, NK Kungota, se zaradi prekrška verbalne žalitve sodnika (po končani tekmi pri zapuščanju igrišča je pristopil do
sodnika in ga verbalno žalil), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819

Sklep št.: K - 191/1819

Odstranjeno uradno osebno Majer Rok, NK Jurovski dol, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe se zaradi nešportnega in žaljivega komentiranja
sodniške odločitve, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved
dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na dveh (2) zaporednih tekmah.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819, 15. krog

NŠ NK Radlje - NK Jurovski Dol, 20.04.2019

Sklep št.: K - 192/1819

Izključen igralec Špindler Simon, NK Jurovski dol, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št.: K - 193/1819

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

U15 2. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819, 12. krog

NK Duplek - NK STARŠE, 22.04.2019

Sklep št.: K - 194/1819

Izključeni igralec Pintarič Kolarič Gašper, NK Starše, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 57. minuti je izključeni igralec s prekrškom preprečil zadetek.), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepovedi
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

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
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.

Namestnik disciplinskega sodnika MNZ Maribor
Boris Toplak, l.r.
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