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Maribor , 18.09.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZ Maribor, 18. 9. 2019

39/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 18. september 2019, in in na kateri je na podlagi 36. člena
Disciplinskega pravilnika NZS in 36. člena Disciplinskega pravilnika MNZ Maribor sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1920

Sklep št.: K - 51/1920

ŠD Slivnica pri Mariboru je na članski tekmi z NK Asfalterstvo Brus Malečnik, v 4. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor prejelo dva rdeča kartona in tri
rumene kartone, zato se na podlagi določil 4.1.l, 8.4.c, 10.4 in 18. člena DP NZS ter 22.2.2 in 22.2.3 člena DP MNZ Maribor zaradi dosežene vsote
dveh rdečih kartonov, ki sta posledica dveh rumenih kartonov, za vsak prejeti rdeči karton izreče kazen 25 € in za vsak rumeni karton izreče
denarna kazen 10.00 €, torej skupaj 80,00 €.

Sklep št.: K - 52/1920

NK Duplek je na članski tekmi z NK SRojko Dobrovce, v 4. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor prejel pet rumenih kartonov in en direktni rdeč
karton, zato se na podlagi določil 4.1.l, 8.4.c, 10.4 in 18. člena DP NZS ter 22.1.1 in 22.1.3 člena DP MNZ Maribor zaradi dosežene vsote petih
rumenih kartonov na eni članski tekmi, za vsak prejeti rumeni karton izreče denarna kazen 10.00 € in za direktni rdeči karton 35,00 €, torej skupaj
85,00 €.

1. Članska liga MNZ Maribor_1920, 4. krog

NK Asfalterstvo Brus Malečnik - NK gostilna Lobnik Slivnica, 14.09.2019

Sklep št.: K - 53/1920

Igralec ekipe Uroš Tomažič, ŠD Slivnica pri Mariboru, ki je bil izključen v 84. minuti tekme zaradi ugovarjanja, z drugim opominom na isti tekmi, se
na podlagi določil 5.a, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 22.3,23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili I.G.2 Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

Sklep št.: K - 54/1920

Igralec ekipe Matjaž Pušnik, ŠD Slivnica pri Mariboru, ki je bil izključen v 68. minuti tekme zaradi ugovarjanja, z drugim opominom na isti tekmi, se
na podlagi določil 5.a, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 22.3,23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili I.G.2 Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

NK Duplek - NK S.Rojko Dobrovce, 15.09.2019

Sklep št.: K - 55/1920
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Igralec ekipe NK Duplek, Alen Duraković je bil izključen v 65. minuti tekme zaradi udarjanja s komolcem v obraz nasprotnega igralca, po tem, ko je
bil nad njim strojen prekršek, se na podlagi določil 5.d, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z
določili I.B.4, in IV.3 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) prvenstvenih
tekmah.

Pri izreku kazni so bile kot olajševalne okoliščine upoštevane navedbe v poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da se je igralec za prekršek
opravičil in da ga je storil kot reakcijo na prekršek nasprotnega igralca nad njim ter da niso nastale posledice.

2. Članska liga MNZ Maribor_1920

Sklep št.: K - 56/1920

NK Paloma je na članski tekmi z NK Rošnja Loka, v 3. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor prejel šest rumenih kartonov, zato se na podlagi določil
4.1.l, 8.4.c, 10.4 in 18. člena DP NZS ter 22.1.1 člena DP MNZ Maribor zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov na eni članski tekmi, za vsak
prejeti rumeni karton izreče denarna kazen 10.00 €, torej skupaj 60,00 €.

Sklep št.: K - 57/1920

NK Cerkvenjak je na članski tekmi z NK Jurovski dol, v 3. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor prejel pet rumenih kartonov, zato se na podlagi določil
4.1.l, 8.4.c, 10.4 in 18. člena DP NZS ter 22.1.1 člena DP MNZ Maribor zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov na eni članski tekmi, za vsak
prejeti rumeni karton izreče denarna kazen 10.00 €, torej skupaj 50,00 €.

2. Članska liga MNZ Maribor_1920, 3. krog

FC VOP Prepolje - NK MB Tabor, 14.09.2019

Sklep št.: K - 58/1920

Igralec ekipe NK MB Tabor, Miha Lipovec, je bil izključen v 22. minuti tekme zaradi nasilne igre, ko je v borbi za žogo startal z iztegnjeno nogo in
zadel vrataja nasprtone ekipe v glavo, se na podlagi določil 5.d, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v
povezavi z določili I.B.2 in IV.3 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2)
prvenstvenih tekmah.
Pri izreku kazni so bile kot olajševalne okoliščine upoštevane navedbe v poročilo sodnika iz katerih izhaja, da se je igralec za prekršek ob izključitvi
in polčasu opravičil ter izkazal skrb za nasprotnega igralca in obžalovanje prekrška, pri tem pa tudi niso nastale nobene posledice za zdravje.

NK Jurovski Dol - NK Cerkvenjak, 15.09.2019

Sklep št.: K - 59/1920

Igralec ekipe David Satler, NK Jurovski dol, ki je bil izključen v 87. minuti tekme zaradi brezobzirne igre, z drugim opominom na isti tekmi, se na
podlagi določil 5.a, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 22.3,23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili I.G.2 Disciplinske
politike organov vodenja tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

NK Aquasystems Dogoše - NŠ Roho, 15.09.2019

Sklep št.: K - 60/1920
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Igralec ekipe Nermin Bašić, NŠ Roho je bil izključen v 14. minuti tekme zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ki jo bil v čisti situaciji za dosego
zadetkai, se na podlagi določil 5.b, 8.1.d, 9.1, 10.1-3, 22.3,23.1-5 in 24. člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, v povezavi z določili I.G.1
Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 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
pošti.

Disciplinski sodnik MNZ Maribor
Bojan Kitel, l.r.
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