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Ljubljana, 06.10.2017

Zapisnik

12/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v petek, 06. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Mladinci - Pokal MNZ Ljubljana 17/18, 1/8 finala

Bravo Publikum - Interblock, 04.10.2017

Igralec Interblock, VESELAJ GETUAR, 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. Kazen igralec prestaja na pokalnih
tekmah pod okriljem MNZ Ljubljana.

Mladinska 1.liga 17/18, 4. krog

Svoboda Ljubljana A - Šmartno, 04.10.2017

Igralec Šmartno, ZULFIQAR ALI , ki je bil na tekmi izključen v 69. 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.

Starejši dečki 1. liga 17/18, 3. krog

Bartog Trebnje - Kalcer Radomlje, 28.09.2017

Igralec Kalcer Radomlje, JERMAN MARK, ki je v 70. 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 2 (dveh) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevalo, da se je
igralec po tekmi opravičil sodniku za svoje obnašanje.

MNZ Liga 17/18, 4. krog

Ihan - Tian, 03.10.2017

Igralec Tian, AVSEC MATIC, ki je v 50. minuti zaradi simuliranja prekrška nad njim, 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.

Starejši dečki 3. liga 17/18, 4. krog

Kamnik - Slovan B, 27.09.2017

Igralec Slovan B, KOLMANKO NEJC, ki je v 32. 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.
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Mladinska 2.liga 17/18, 2. krog

Olimpija Ljubljana - Bartog Trebnje, 20.09.2017

Igralec Olimpija Ljubljana, BAGOLA TARIK, ki je v 90. minuti zaradi nevarnega starta od zadaj na nasprotnega igralca 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.

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
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