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Maribor , 18.10.2019

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZ Maribor, 18. 10. 2019

51/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 18. 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

Sklep št.: K - 107/1920

MNZ Maribor, U19 Mladinska liga

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 20/1920 in ugotovitve, da je NK Šentilj z mladinsko ekipo, zaradi pomanjkanja igralcev
odstopil od tekmovanja, kar je prekršek po 24. čl. DP, se NK Šentilj v skladu s 25e (3) čl. DP izreče denarna kazen 150,00 €.

Veteranska liga MNZ Maribor_1920

sklep št.: K - 108/1920

Veteranska liga 8. krog, 11.10.2019

Nogometnemu klubu Dobrovce se zaradi kršitve predpisov NZS oziroma MNZ Maribor - niso zagotovil zadostnega števila igralcev na tekmi
Veteranske lige MNZ Maribor z ekipo NK Paloma, saj so tekmo začeli in odigrali z 9 igralci, se na podlagi določil 4.h. in 8.4.a člena DP NZS ter
upoštevanju DP MNZ Maribor, izreče OPOZORILO.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1920, 7. krog

NK Korotan Prevalje - NK Pobrežje, 13.10.2019

Sklep št.: K - 109/1920

Igralec ekipe NK Pobrežje Maribor, Anej Svenšek je bil izključen v 47. minuti tekme zaradi namernega udarjanja z nogo nasprotnega igralca v nogo,
ko se nista borila za žogo, 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, IV.1 in IV.3 Disciplinske politike organov vodenja tekmovanj, za ta prekršek izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3)
prvenstvenih tekmah.

U15 Starejši dečki - 1. liga - MNZ Maribor_1920, 7. krog

NK Korotan Prevalje - NŠ Roho, 12.10.2019

Sklep št.: K - 110/1920

Igralec ekipe NK Korotan Prevalje, Anej Rizmal je bil izključen v 69. minuti tekme zaradi slačenje dresa po doseženem zadetku, 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.
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U15 Starejši dečki - 2. liga - MNZ Maribor_1920, 7. krog

NŠ Jarenina/Pesnica - NK Duplek, 13.10.2019

Sklep št.: K - 111/1920

Igralec ekipe NK Duplek, Luka Nešović je bil izključen v 70. minuti tekme zaradi vlečenja nasprotnega igralca, 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 - 112/1920

Igralec ekipe NK Jarenina, Jan Petek je bil izključen v 70. minuti tekme zaradi odrivanja nasprotnega igralca, 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.

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.

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