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Ljubljana, 08.09.2017

Zapisnik

6/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v petek, 08. september 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Člani - Pokal MNZ Ljubljana 17/18, 1. krog

Tian - Arne Tabor 69, 05.09.2017

Igralec Tian, ŠKRINJAR ALJAŽ, ki je v 35. minuti zaradi nasilne igre 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 2 (dveh) tekmah. Igralec kazen prestaja na pokalnih ali prvenstvenih
tekmah pod okriljem MNZ Ljubljana.Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo opravičilo sodniku in nasprotnemu igralcu po tekmi.

Igralec Arne Tabor 69, SIMIČ JON, ki je v 80. minuti zaradi udarjanja 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 2 (dveh) tekmah.Igralec kazen prestaja na pokalnih tekmah pod okriljem MNZ
Ljubljana.Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo opravičilo sodniku in nasprotnemu igralcu po tekmi.

Mladinci - Pokal MNZ Ljubljana 17/18, 1. krog

Bela krajina 2016 - Hermes Ljubljana, 05.09.2017

Igralec Hermes Ljubljana, RISTOV KRSTE, ki je v 58. minuti zaradi nešportnega obnašanja do sodnika 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. Kazen igralec prestaja na
pokalnih ali prvenstvenih tekmah pod okriljem MNZ Ljubljana.

Mladinska 1.liga 17/18, 2. krog

Dolomiti Dragomer - Arne Tabor 69, 05.09.2017

Igralec Dolomiti Dragomer, ČERNE ANDRAŽ, ki je v 39. minuti zaradi brcanja 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 2 (dveh) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo
opravičilo sodniku po tekmi.

Igralec Arne Tabor 69, KOMAC ČRT, ki je v 59. minuti zaradi nešportnega obnašanja do 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 2 (dveh) tekmah.Pri izreku kazni se je
upoštevalo igralčevo opravičilo sodniku po tekmi.

Mladinska 2.liga 17/18, 2. krog

Litija - Interblock, None
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Dne 2. 9. 2017 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Litija : Interblock, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Litija ni prišla na
tekmo.Zato se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1- 1 členom DP NZS tekma registrira 3 : 0 za ekipo
Interblock.Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Interblock. Na podlagi 9/1-3 člena in
v zvezi s 25/1-1 členom DP NZS ter 45/4 člena TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi Litija izreka denarna kazen v višini 200
EUR, pri izreku višine denarne kazni se je upoštevalo, da je šlo za ponovitveno kršitev. Ker ekipa Litije v tekočem prvenstvu ni odigrala že dve
tekmi, se ekipo LITIJE na podlagi člena 55 Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s členom 9/3-3, členom 25/1 DP NZS izreka disciplinski ukrep
"IZKLJUČITEV IZ TEKMOVANJA".

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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