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Ljubljana, 04.10.2017

Zapisnik

11/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 04. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 17/18, 6. krog

Termit Moravče - Jevnica, 30.09.2017

Igralec Jevnice, GOSPETI MATIC, ki je v 89. minuti zaradi vlečenja nasprotnega igralca prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena
9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva
predkaznovanost.

Mladinska 1.liga 17/18, 6. krog

Ljubljana Hermes - Kolpa, 30.09.2017

Dne 30.9.2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Ljubljana Hermes : Kolpa, katera je bila v 80. minuti prekinjena za 20. minut, ker
je bil pomočnik sodnika s kamnom zadet v glavo. Tekma se je nadaljevala po nudenju pomoči sodniku. Zato se ekipo Ljubljana Hermes poziva, da
v zvezi zgoraj navedenega podajo pisno izjavo in jo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana do 9.10.2017.

Dne 30.9.2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Ljubljana Hermes : Kolpa, katera je bila v 80. minuti prekinjena za 20. minut, ker
je bil pomočnik sodnika s kamnom zadet v glavo. Tekma se je nadaljevala po nudenju pomoči sodniku. Zato se ekipo Kolpa poziva, da v zvezi
zgoraj navedenega podajo pisno izjavo in jo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana do 9.10.2017.

Svoboda Ljubljana A - Termit Moravče, 30.09.2017

Igralec Termit Moravče, URBANIJA KRISTJAN, ki je v 80. minuti zaradi vlečenja in spotikanja nasprotnega igralca povzročil medsebojno
obračunavanje in zato prejel rdeči karton, ter bil
izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevalo, da je igralec s svojim posredovanjem povzročil incident.

Igralec Svoboda Ljubljana A, SADIKOVIČ ALEN, ki je v 80. minuti zaradi medsebojnega obračunavanja s nasprotnim igralcem, ki je predhodno storil
nešportni prekršek nad njim, prejel rdeči karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo
nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je bil igralec izzvan s nasprotnikovim nešportnim posredovanjem.

Kadetska 1.liga 17/18, 6. krog

Ljubljana Hermes - Kolpa, 30.09.2017

Igralec Kolpa, ŠUKLJE MATIC, ki je v 72. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami prejel rdeči karton in bil izključen, se na podlagi
člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je
igralec ob prejetem rdečem kartonu pristopil do sodnika in nadaljeval s žalitvami.
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Črnuče - Kamnik, 30.09.2017

Igralec Kamnik, KOSIĆ RAJKO, ki je v 76. minuti namerno pohodil nasprotnega igralca in zato prejel rdeči karton in bil izključen se na podlagi člena
9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.

Zagorje Trbovlje - Arne Tabor 69, 01.10.2017

Igralec Zagorje Trbovlje, PLANOVŠEK GAŠPER, ki je v 46. minuti zaradi nevarne igre s podplatom proti nasprotnemu igralcu prejel rdeč karton in bil
izključen, se na podlagi člena
9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.

Igralec Zagorje Trbovlje, POGLAJEN NEJC, ki je v 74. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu prejel drugi rumeni karton in bil
izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

1.liga mlajši dečki 17/18, 6. krog

Slovan - Krka, 30.09.2017

Igralec Slovan, IVANJKO VIDMAR OSKAR, ki je v 50. minuti zaradi vlečenja nasprotnega igralca prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na
podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Pokal mlajših dečkov MNZ Ljubljana 17/18, 1. krog

Dren - Vrhnika - Črnuče, 28.09.2017

Igralec Črnuče, GRZETIČ JAŠA , ki je bil na tekmi izključen v 55. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le ta v čisti situaciji za
dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi. Kazen igralec
prestaja na prvenstveni ali pokalni tekmi pod okriljem MNZ Ljubljana.

MNZ Liga 17/18, 6. krog

Ljubljana Hermes - Vir, 30.09.2017

Igralec Ljubljana Hermes, MAUER TINE, ki je v 75. minuti zaradi medsebojnega nešportnega obnašanja s nasprotnim igralcem prejel drugi rumeni
karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Ihan - Bartog Trebnje, 30.09.2017

Igralec Bartog Trebnje, JUREČIČ FRANC, ki je v 74. minuti zaradi spotikanja nasprotnega igralca prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na
podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva
predkaznovanost.

Igralec Bartog Trebnje, KRALJ TOMAŽ , ki je bil na tekmi izključen v 54. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le ta v čisti situaciji
za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Mladinska 2.liga 17/18, 6. krog
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Komenda - Ivančna Gorica, 30.09.2017

Na tekmi je prišlo v 65. minuti do konfrontacije med več igralci, katere je skušal sodnik pomiriti in pri tem slišal kako je pomočnik trenerja pri ekipi
Komenda MITIĆ RADIVOJE s neprimernimi besedami žalil igralca nasprotne ekipe. Sodnik je zaradi takšnega obnašanja MITIĆ RADIVOJA odstranil s
klopi za rezervne igralce.MITIĆ RADIVOJE je med zapuščanjem igrišča žalil sodnika in mu grozil, da ne ve kdo je on , ter da bo že poskrbel, da ne bo
nikoli več sodil, ker ima zveze na DNSLJ. Grozi mu je tudi s fizičnim obračunom. Z žalitvami je nadaljeval tudi po koncu tekme. Zato se MITIĆ
RADIVOJE na podlagi člena 9/2-4, člena 11, člena 24/1,4 DP NZS kaznuje s PREPOVEDJO DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA
PROSTORA za dobo 1 (en) MESEC. Kazen mu začne teči s 4.10.2017 in se mu izteče s 3.11.2017. Pri izreku kazni se je upoštevala izjava pomočnika
trenerja.

Jevnica - Vir, 01.10.2017

Igralec Jevnice, SMODIŠ BLAŽ, ki je v 76. minuti zaradi nešportnega obnašanja do sodnika , katerega je odrinil s telesom, prejel rdeči karton in bil
izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevala igralčeva predkaznovanost.

Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na komisijo za pritožbe MNZ Ljubljana v roku treh dni od objave zapisnika disciplinskega sodnika na
spletni strani MNZ Ljubljana Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana taksa v višini
160€.

DISCIPLINSKI SODNIK
Ludvik Faflek l. r


	Ljubljana, 04.10.2017
	Ljubljana, 04.10.2017
	Ljubljana, 04.10.2017
	Ljubljana, 04.10.2017
	Ljubljana, 04.10.2017




	Zapisnik
	SKLEPE
	Regionalna Ljubljanska liga 17/18, 6. krog 
	Termit Moravče - Jevnica, 30.09.2017

	Mladinska 1.liga 17/18, 6. krog 
	Ljubljana Hermes - Kolpa, 30.09.2017
	Svoboda Ljubljana A - Termit Moravče, 30.09.2017

	Kadetska 1.liga 17/18, 6. krog 
	Ljubljana Hermes - Kolpa, 30.09.2017
	Črnuče - Kamnik, 30.09.2017
	Zagorje Trbovlje - Arne Tabor 69, 01.10.2017

	1.liga mlajši dečki 17/18, 6. krog 
	Slovan - Krka, 30.09.2017

	Pokal mlajših dečkov MNZ Ljubljana 17/18, 1. krog 
	Dren - Vrhnika - Črnuče, 28.09.2017

	MNZ Liga 17/18, 6. krog 
	Ljubljana Hermes - Vir, 30.09.2017
	Ihan - Bartog Trebnje, 30.09.2017

	Mladinska 2.liga 17/18, 6. krog 
	Komenda - Ivančna Gorica, 30.09.2017
	Jevnica - Vir, 01.10.2017



