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Maribor , 07.09.2018

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 07. 09. 2018

30/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 07. september 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1819

NK AjDAS Lenart : NK Korotan Prevalje

Sklep št.: K - 18/1819

Odstranjeno uradno osebno Ketiš Robert, NK AjDAS Lenart, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi ponovljenega prekrška ugovarjanja
in protestiranja, 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 eni (1) zaporedni tekmi.

NK TAB Akumulator : NK Peca

Sklep št.: K - 19/1819

Odstranjeno uradno osebno Lubša Boštjan, NK Peca, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, zaradi ponovljenega prekrška ugovarjanja in žaljenja,
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 eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št.: K - 20/1819

Na podlagi 33. čl. DP se uvede suspenz zoper prijavljenega igralca Aliti Vedat, NK Peca, zaradi suma storitve prekrška po 18 čl. DP, ker je po
končani tekmi žaljivo komentiral sodniške odločitve in se do sodnikov vedel na nasilen oziroma žaljiv način.

Sklep št.: K - 21/1819

Na podlagi 33. čl. DP se uvede suspenz zoper prijavljenega igralca Štiftar Jaroš, NK Peca, zaradi suma storitve prekrška po 18 čl. DP, ker je po
končani tekmi žaljivo komentiral sodniške odločitve in se do sodnikov vedel na nasilen oziroma žaljiv način.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 3. krog

NK TAB Akumulator - NK Peca, 01.09.2018

Sklep št.: K - 22/1819
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Izključen igralec Zajc Matija, NK Peca, se zaradi ponovljenega prekrška (spotikanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Rošnja - Loka - NK SRojko Dobrovce, 01.09.2018

Sklep št.: K - 23/1819

Izključen igralec Grbec Ermin, NK Rošnja-Loka, 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.

NK AjDAS Lenart - NK Korotan Prevalje, 01.09.2018

Sklep št: 24/1819

Izključen igralec Kovačič Denis, NK Korotan Prevalje, 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, 2. krog

FC VOP Prepolje - NK Šentilj, 01.09.2018

Sklep št: K - 25/1819

Izključen igralec Beranič Matej, FC VOP Prepolje, 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, 3. krog

ŠD ROGOZA - NK Brunšvik, 04.09.2018

Sklep št: K - 26/1819

Izključen igralec Tihec Aleš, NK Brunšvik, se zaradi težjega nešportnega obnašanja (v 4. minuti je ob prekinitvi igre močno brcnil žogo iz igrišča in
žalil glavnega sodnika. Po izključitvi je nadaljeval z nešportnim obnašanjem in grožnjami o fizičnim obračunavanjem s sodnikom, kar je podkrepil z
tekom nazaj proti sodniku, ko je že zapuščal igrišče. Pri tem si je slekel dres. Po nekaj minutah so ga soigralci pospremili z igrišča. Z nešportnimi
komentarji je nadaljeval tudi po končani tekmi), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih
tekmah

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819, 1. krog

NŠ Šentilj - NK Pohorje, 02.09.2018

Sklep št: K - 27/1819

Izključen igralec Marko Miha, NK Šentilj, se zaradi ponovljenega prekrška (stalno kršenje pravil, nešportno dejanje - udarec z nogo v glavo), po 18.
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in zaradi nešportnega obnašanja do igralca ( po izključitvi
je pred odhodom z igrišča še pljunil na tleh ležečega igralca) po 18. čl. v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4)
zaporednih tekmah.
Na podlagi 6. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedjo nastopanja na petih(5) zaporednih tekmah.
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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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