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Maribor , 15.10.2019

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZ Maribor, 15. 10. 2019

49/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v torek, 15. 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

Starejši dečki U15 MNZ Maribor

Sklep št.: K - 93/1920

MNZ Maribor, U15-2. Liga Starejši dečki

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT-8/1920 in ugotovitve, da je NK Maribor z ekipo Starejši dečki, ki bi tekmovala v 2. ligi U15
MNZ Maribor, zaradi administrativnih razlogov odstopila od tekmovanja, kar je prekršek po 24. čl. DP, se NK Maribor v skladu s 25e (3) čl. DP
izreče denarna kazen 150,00 €.

U7 Najmlajši cicibani - Koroška MNZ Maribor_1920

Sklep št.: K - 94/1920

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT-13/1920 in ugotovitve, da je NK Fužinar zaradi kršitve predpisov NZS oziroma MNZ
Maribor- igralci so bili vpisani v opombe zapisnikov in ne v zapisnik na turnirju U7, ki ga je organiziral NK Peca, dne 21.9.2019, se na podlagi določil
4.h. in 8.4.a člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, izreče UKOR.

U15 Starejši dečki - 2. liga - MNZ Maribor_1920

Sklep št.: K - 95/1920

NŠ Jarenina/Pesnica - NK DOBRODEJ DOBROVCE- KOVINAR, 5. krog, 29. 9. 2019

Iz poročila sodnika tekme je bilo ugotovljeno, da ekipa NK Dobrodej Dobrovce- Kovinar na prvenstveni tekmi U15 Starejši dečki 2. liga z NŠ
Jarenina/Pesnica nastopila z igralcem, ki na tekmi ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek po 12. alineji prvega odstavka 24. člena DP - igranja
igralca, ki ni imel pravice nastopa, v zvezi z 9. čl. in 25b. čl DP izreka denarna kazen 400,00 €.
Obrazložitev: Sodnik tekme je pred tekmo pri identifikaciji igralcev ugotovil, da je v zapisniku pod št. 8 zapisan igralec Nik Bogme, ki pa ni bil
prisoten. Zato je identifikacijo igralca št. 8 naredil med polčasom in ugotovil, da omenjeni igralec ni vpisani v zapisniku ampak igralec, katera
identiteta se ni mogla ugotoviti. Sodnik je igralcu prepovedal nastop v drugem polčasu.

Sklep št. K - 96/1920

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT-17/1920 in ugotovitve, da je NK Dobrodej Dobrovce- Kovinar zaradi kršitve predpisov
NZS oziroma MNZ Maribor- ekipa ni želela nadaljevati tekme v drugem polčasu in je s tem povzročila prekinitev tekme, kar je prekršek po 24. čl. (1)
DP, se NK Dobrodej Dobrovce- Kovinar v skladu s 25c (1) čl. DP izreče denarna kazen 100,00 €.
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U15 Starejši dečki - 2. liga - MNZ Maribor_1920, 5. krog

NŠ Jarenina/Pesnica - NK DOBRODEJ DOBROVCE- KOVINAR, 29.09.2019

Sklep št.: K - 97/1920

Uradna oseba Egon Repnik, NK Dobrodej Dobrovce- Kovinar, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika kluba, se zaradi prekrška nešportnega in
neetičnega vedenja (kot predstavnik ekipe je za tekmo v postavo, ki je igrala, prijavil ekipo z igralcem Nik Bogme, ki pa na tekmi ni bil prisoten in je
na njegovo ime nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopiti), po prvi alineji 23. čl. DP, v zvezi z 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh
dejavnosti v povezavi z nogometom za čas šest (6) mesecev, t.j. do 15. 4. 2020.

U7 Najmlajši cicibani 1. skupina MNZ Maribor_1920

Sklep št.: K - 98/1920

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 14/1920 in ugotovitve, da je ekipa NK Starše zaradi kršitve predpisov NZS oziroma MNZ
Maribor- ni zagotovil zadostnega števila igralcev na turnirju U7, ki ga je organiziral NK Brunšvik, dne 21.9.2019, kar je prekršek po 24. čl. DP, se na
podlagi določil 4.h. in 8.4.a člena DP NZS ter upoštevanju DP MNZ Maribor, izreče OPOZORILO.

U7 Najmlajši cicibani 4. skupina MNZ Maribor_1920

Sklep št.: K - 99/1920

MNZ Maribor, U7 Najmlajši cicibani – 4. skupina, Pesnica 28.9.2019

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 16/1920 in ugotovitve, da je NK Paloma zaradi kršitve predpisov NZS oziroma MNZ
Maribor- neopravičeno se ni udeležila turnirja U7, ki ga je organizirala ekipa NK Pesnica, dne 28.9.2019, kar je prekršek po 24. čl. (1), se NK Paloma
v skladu s 25d (1) čl. DP izreče denarna kazen 50,00 €.

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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