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Maribor , 09.10.2019

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZ Maribor, 9. 10. 2019

47/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 09. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 36. člena Disciplinskega
pravilnika NZS in 36. člena Disciplinskega pravilnika MNZ Maribor sprejel in izdal naslednji

SKLEPE

1. Članska liga MNZ Maribor_1920

Sklep št.: K - 84/1920

NK Pesnica je na članski tekmi s ŠD Marjeta na Dravskem polju, v 7. krogu, 1. 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 €.

Sklep št.: K - 85/1920

NK Miklavž je na članski tekmi z NK Asfalterstvo Brus Malečnik, v 7. krogu, 1. 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

Sklep št.: K - 86/1920

Nogometnemu klubu DTV Partizan Fram zaradi kršitve predpisov NZS oziroma MNZ Maribor – niso zagotovili osebe za prvo pomoč na članski
tekmi 2. lige MNZ Maribor, se na podlagi določil 4.h. in 8.4.a člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, izreče OPOZORILO.

Sklep št.: K - 87/1920

NK Rošnja Loka je na članski tekmi z NK Fram, v 6. 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 €.

Sklep št.: K - 88/1920

NK Cerkvenjak je na članski tekmi z NŠ ROHO v 6. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor prejel en rumeni karton in dva rdeča kartona, zato se na
podlagi določil 4.1.l, 8.4.c, 10.4 in 18. člena DP NZS ter 22.2.,1. 2. in 3 člena DP MNZ Maribor zaradi dosežene vsote dveh rdečih kartonov in še
enega rumenega kartona (en rdeči karton je posledica dveh rumenih kartonov in en direktni rdeči karton) na članski tekmi, za vsak direktni redeči
karton izreče denarna kazen 35,00 €, za rdeči karton, ki je posledice dveh rumenih kartonov 25,00 € in za en rumeni karton 10,00 €, torej skupaj
70,00 €.
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2. Članska liga MNZ Maribor_1920, 6. krog

NK Cerkvenjak - NŠ Roho, 06.10.2019

Sklep št.: K - 89/1920

Igralec ekipe NK Cerkvenjak, Dejan Žmavc, je bil izključen v 65. 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.
Žmavc je bil med izključitvijo na klopi za rezervne igralce od koder je protestiral in ugovarjal sodniškim odločitvam, na kar je pomočnik sodnika
opozoril glavnega sodnika. Ko je glavni sodnik prišel do klopi, je Žmavc pred tem klop zapustil, sodnik pa je vse pristone seznanil, da je izključen.
Po tekmi se je sodnikom opravičil za svoje ravnanje.

Sklep št.: K - 90/1920

Igralec NK Cerkvenjak Kranvogel Alen je bil izključen v 63. minuti tekme zaradi grobega žaljenja sodnika, zato se na podlagi določil 5.e, 8.1.d, 9.1,
10.1-3, 23.1-5 in 24. člena DP NZS ter ob upoštevanju DP MNZ Maribor, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na treh (3)
prvenstvenih tekmah.

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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