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Maribor , 04.05.2018

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 4. 5. 2018

12/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 04. maj 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

MNZ Maribor_1. članska liga_1718

NK Rače : NK ZU-VIL Brunšvik, 28.04.2018

Sklep št.: K - 165/17/18

Ekipa NK Rače je na članski tekmi z NK ZU-VIL Brunšvik, v 21. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela šest rumenih kartonov. Zaradi dosežene
vsote šestih rumenih kartonov je NK Rače za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €, torej
skupaj 60,00 €.

NK Cerkvenjak : NK Peca, 2.5.2018

Sklep št: K - 166/17/18

Ekipa NK Cerkvenjak je na članski tekmi z NK Peca, v 15. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela šest rumenih kartonov. Zaradi dosežene vsote
šestih rumenih kartonov je NK Cerkvenjak za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €,
torej skupaj 60,00 €.

NK Cerkvenjak : NK Rače, 22.04.2018

Zveza Sklep št.: K - 157/1718

Odstranjeno uradno osebno Bezjak Aleksander, NK Rače, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnik ekipe, se zaradi 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.

V času prepovedi je bila uradna oseba Bezjak Aleksander v vlogi predstavnika članske ekipe, 26. 4. 2018 med ekipama NK Radlje : Rače.

Zaradi tega se za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP, ob upoštevanju prekzanovanosti izreče kazen prepoved dostopa do uradnega
tehničnega prostora ali garderob na dveh (2) zaporednih tekmah.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 15. krog

NK Rače - NK Starše, 02.05.2018

Sklep št.: K - 167/1718
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Izključen igralec Musić Nermin, NK Rače, 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.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 14. krog

NK MIKLAVŽ - BIOSAD Jakob, 28.04.2018

Sklep št.: K - 168/1718

Izključenemu igralcu Petrič Miroslav, ŠD Jakobski dol, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego
zadetka (V 89. minuti je izključeni igralec s prekrškom preprečil nasprotnemu igralcu doseči zadetek), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl.
DP, izreče kazen prepovedi nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718, 15. krog

NK Pohorje - ND Marko Šuler, 18.04.2018

Sklep št.: K - 169/1718

Izključen igralec Glažer Blaž, ND Slovenj Gradec, se zaradi prekrška nešportnega obnašanja do sodnika (V 63. minuti tekme, ko je sodnik želel
igralcu pokazati rumeni karton zaradi ugovarjanja, mu je le ta vzel karton iz roke. Sodnik mu je zaradi tega pokazal rdeč karton, na kar je izključen
igralec vrgel rumeni karton v sodnika in ga žalil. Pri zapuščanju igrišča je pljunil proti sodniku in si slekel dres. Po izključitvi se je prvič vrnil na
igrišče in še le drugič zapustil igrišče), po 18. čl. v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas šest (6) mesecev prepovedi
nastopanja, t.j. do 18.10. 2018.

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

Namestnik disciplinskega sodnika MNZM
Boris Toplak, l.r.


	Maribor , 04.05.2018
	Maribor , 04.05.2018
	Maribor , 04.05.2018
	Maribor , 04.05.2018
	Maribor , 04.05.2018




	Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 4. 5. 2018
	SKLEPE
	MNZ Maribor_1. članska liga_1718 
	MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 15. krog 
	NK Rače - NK Starše, 02.05.2018

	MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 14. krog 
	NK MIKLAVŽ - BIOSAD Jakob, 28.04.2018

	U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718, 15. krog 
	NK Pohorje - ND Marko Šuler, 18.04.2018



