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Ljubljana, 10.05.2017

Zapisnik

26/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 10. maj 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 16/17, 18. krog

Termit Moravče - Svoboda Ljubljana, 06.05.2017

Igralec Svoboda Ljubljana, MEMIĆ MESUD, ki je v 80. minuti zaradi zaradi nepopolne športne opreme, 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.

Cockta Kresnice - Ihan, 06.05.2017

Igralec Cockta Kresnice, RAČIČ MATIC, ki je v 85. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami prejel rdeči karton in bil izključen, ter
nešportno zapustil igrišče in po tekmi nadaljeval z žaljenjem sodnika, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo
nastopanja na 4 (štirih) tekmah.

Mladinska 1. liga 16/17, 16. krog

Ivančna Dana Mirna - Litija, 07.05.2017

Dne 5. 5. 2017 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Ivančna Dana Mirna : Litija, 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
Ivančna Dana Mirna.Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Ivančna Dana Mirna. 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 160
EUR. 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".

Kadetska liga 1. liga 16/17, 16. krog

Laby's Mengo 28 - Kolpa, 06.05.2017

Igralec Labys Mengo 28, ANŽIN LENART, ki je v 70. minuti zaradi medsebojnega obračunavanja s nasprotnim igralcem 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, da je bil iniciator obračunavanja nasprotni igralec, kakor tudi igralčevo opravičilo sodniku po tekmi.

Igralec Kolpa, GERKŠIČ ANTON, ki je v 70. minuti zaradi medsebojnega obračunavanja s nasprotnim igralcem 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.

Dolomiti Dragomer - Arne Tabor 69, 07.05.2017
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Igralec Arne Tabor 69, PEULIĆ DRAGAN, ki je v 69. minuti zaradi simuliranja 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.Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo opravičilo sodniku
po tekmi.

Starejši dečki 1. liga 16/17, 17. krog

Litija - Zagorje, 06.05.2017

Igralec Zagorje, KLOPČIČ GAL, 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 3 (treh) tekmah.

Slovan A - Kočevje , 06.05.2017

Igralec ND Slovan,KOTAR DOMEN , ki je bil na tekmi izključen v 46. 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.

1. liga mlajši dečki 16/17, 17. krog

Domžale A - Rudar Trbovlje, 06.05.2017

Dne 6.5.2017 je bila odigrana tekma med ekipama Domžale A : Rudar Trbovlje na kateri so se igralci in trener ekipe Rudar Trbovlje med tekmo in
po tekmi nešportno obnašali do sodnika, zato se ekipo poziva , da v zvezi tega podajo pisno izjavo in jo v roku 24 ur po prejemu obvestila pošljejo
na sedež MNZ Ljubljana.

Starejši dečki 3. liga 16/17, 16. krog

Dolomiti 3D B - Črnuče, 07.05.2017

Igralec Črnuče, HORVAT LUKA, ki je v 51. 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 1 (eni) tekm

MNZ liga 16/17, 15. krog

Črnuče - DD Dren, 22.04.2017

Dne 22. 4. 2017 je bila odigrana tekma med ekipama Črnuče : DD Dren v članski MNZ ligi, na kateri sta bila pri ekipi DD Dren v zapisnik vpisana
igralca OMERBEGOVIĆ MERSAD in VASIĆ DANIJEL in naj bi tudi nastopila, kot je razvidno iz zapisnika tekme.Vendar obeh igralcev ni bilo na tekmi in
sta na njuni športni izkaznici nastopila dva druga igralca, ki pa nebi smela nastopiti.Zato, ker sta na tekmi med ekipama Črnuče : DD Dren pri ekipi
DD Dren nastopila igralca, ki nista imela pravice nastopa in sta nastopila na športne izkaznice drugih igralcev, se na podlagi 63.člena
Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-12 členom DP NZS,tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo Črnuče. Organizatorju
tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo ČRNUČE. Ekipi DD DREN se na podlagi člena 9/1-3 člena 13. in
v zvezi s členom 25/1-12 DP NZS izreka disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 150,00 EUR . Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava
igralca Omerbegović Mersada..

Dne 22. 4. 2017 je bila odigrana tekma med ekipama Črnuče : DD Dren v članski MNZ ligi, na kateri sta bila v zapisnik pri ekipi DD Dren 
vpisana igralca OMERBEGOVIĆ MERSAD in VASIĆ DANIJEL in sodeč po zapisniku te tekme tudi nastopila.Vendar ta dva igralca na tekmi nista bila 
prisotna, temveč sta na njuni športni izkaznici nastopila druga dva igralca, ki pa nebi smela nastopiti, zato se ŽNIDARIČ MITJI trenerju ekipe DD
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Dren , na podlagi člena 4. člena 9/2-7 in v zvezi s členom 24 DP NZS izreka disciplinski ukrep PREPOVED OPRAVLJANJA FUNKCIJE za dobo dveh (2)
mesecev. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava igralca Omerbegović Mersada.Kazen trenerju začne teči s 10.5.2017 in se mu izteče s
9.7.2017.

Dne 22. 4. 2017 je bila odigrana tekma med ekipama Črnuče : DD Dren v članski MNZ ligi, na kateri sta bila v zapisnik pri ekipi DD Dren
vpisana igralca OMERBEGOVIĆ MERSAD in VASIĆ DANIJEL in sodeč po zapisniku te tekme tudi nastopila.Vendar ta dva igralca na tekmi nista bila
prisotna, temveč sta na njuni športni izkaznici nastopila druga dva igralca, ki pa nebi smela nastopiti, zato se SIGULIN MARJANU predstavniku
ekipe DD Dren , na podlagi člena 4. člena 9/2-7 in v zvezi s členom 24 DP NZS izreka disciplinski ukrep PREPOVED OPRAVLJANJA FUNKCIJE za dobo
dveh (2) mesecev.Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava igralca Omerbegović Mersada.Kazen Sigulinu začne teči s 10.5.2017 in se mu izteče
s 9.7.2017.

MNZ liga 16/17, 16. krog

Vir - Črnuče, 06.05.2017

Igralec Vir, BREZNIK ALEŠ, ki je v 67. minuti zaradi brezobzirne igre 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

Trener ekipe Vir, ŽVAB STANE, ki je bil v 84. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve in vstopa na igrišče, odstranjen s klopi
za rezervne igralce, pred tem je že bil opozorjen zaradi svojega obnašanja, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS izreka
disciplinski ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 2 (dveh) 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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