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Maribor , 29.08.2018

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 29. 8. 2018

27/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 29. avgust 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Zveza sklep št.: K – 2/1819

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

1. Članska liga MNZ Maribor_1819

NK Starše : NK Rače, 25.8.2018

Sklep št.: K - 10/1819

Ekipa NK Rače je na članski tekmi z NK Starše v 2. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela šest rumenih kartonov. Zaradi dosežene vsote šestih
rumenih kartonov je NK Rače za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €, torej skupaj
60,00 €.

Iz poročila delegata tekme je bilo ugotovljeno, da NK Rače, 25.8.2018 na članski tekmi z NK Starše ni zagotovil trenerja s potrjeno licenco za tekočo
sezono. NK Rače je tako kršilo določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno licenco. Na podlagi
2. odstavka 9. čl. in 1. odstavka 13 člena DP se jim izreče denarna kazen 50,00€.
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost K-6/1819, 23.8.2018

NK Cerkvenjak : NK Rošnja – Loka, 26.8.2018

Sklep št.: K - 11/1819

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

NK Korotan Prevalje : ŠD Marjeta na Dravskem polju, 24.8.2018

Sklep št.: K - 12/1819

Ekipa ŠD Marjeta na Dravskem polju je na članski tekmi z NK Korotan Prevalje v 2. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih
kartonov. Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov je ŠD Marjeta na Dravskem polju za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1.
odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €, torej skupaj 50,00 €.
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NK Starše : NK Rače

Sklep št.: K - 13/1819

Odstranjeno uradno osebno Pipenbaher Iztok, NK Rače, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnik ekipe, se zaradi prekrška nedovoljenega vstopa v
igrišče in verbalnega žaljenja sodnikov, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora (V 88. minuti je nedovoljeno vstopil v igrišče (cca
30m) in verbalno žalil sodniško trojko in pljuval v tla. Zaradi tega ga je sodnik ostranil s tehničnega prostora. S prekrškom žalitev je nadaljeval pri
odhodu iz igrišča, kakor tudi po odstranitvi za ograjenim delom igrišča), za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved
dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na štirih (4) zaporednih tekmah.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819

NK Šentilj : ŠD Bio Sad Jakob, 26.8.2018

Sklep št.: K - 14/1819

Iz poročila delegata tekme je bilo ugotovljeno, da ŠD Bio Sad Jakob, 26.8.2018 na članski tekmi z NK Šentilj ni zagotovil trenerja s potrjeno licenco
za tekočo sezono. ŠD Bio Sad Jakob je tako kršilo določila 24. člena DP, ker niso izpolnili obveznosti, da bi za tekmo zagotovili trenerja z ustrezno
licenco. Na podlagi 2. odstavka 9. čl. DP se jim izreče opomin.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 1. krog

NK Aquasystems Dogoše - Paloma, 26.08.2018

Sklep št.: K - 15/1819

Izključen igralec Bezjak Žiga, NK Paloma, se zaradi direktne izključitve z rdečim kartonom (prekršek v čisti situaciji za dosego zadetka), po 18. čl., v
skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Veteranska liga MNZ Maribor_1819

NK Jurovski dol : NK Limbuš Pekre, 24.8.2018

Sklep št.: K - 16/1819

NK Limbuš Pekre, se zaradi prekrška nespoštovanja odločb pristojnih organov MNZ in NZS z ekipo veterani, po 25. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP
izreče kazen opozorilo.
Ekipa NK Limbuš Pekre je tekmo med ekipama NK Jurovski dol in njihovo ekipo, začela in končala z 9 igralci.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene
disciplinskevkazni 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 MNZM
Boris Toplak, l.r.
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