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Ljubljana, 11.10.2017

Zapisnik

13/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 11. 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, 7. krog

Roltek Dob - Cockta Kresnice, 08.10.2017

Igralec Cockta Kresnice, KERIĆ SAMIR, ki je v 79. minuti, ko je bil na klopi za rezervne igralce, zaradi žalitve pomočnika 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 tudi po tekmi nadaljeval s žalitvami.

Mladinska 1.liga 17/18, 7. krog

Kamnik - Dren - Vrhnika, 08.10.2017

Igralec Kamnik, AJAZAJ ENDRIT , 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.

Kadetska 1.liga 17/18, 3. krog

Kamnik - Ljubljana Hermes, 09.09.2017

Dne 9. 9. 2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Kamnik : Hermes Ljubljana, na kateri je pri ekipi Kamnik na športno izkaznico
igralca KOSIĆ RAJKA, nastopil drug igralec, ki pa nebi smel nastopiti. Zato, ker je na tekmi pri ekipi nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopa, 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
Hermes Ljubljana. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z
rezultatom 3 : 0 za ekipo Hermes Ljubljana. Ekipi Kamnik se na podlagi člena 9/1-3 člena 13. člena 16. in v zvezi s členom 25/1-12 DP NZS izreka
disciplinski ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 100,00 EUR , POGOJNO ZA DOBO OSEM (8) MESECEV. Pogojna kazen začne teči z
11.10.2017 in se izteče s 10.6.2018. Pri izreku kazni se je upoštevala, da je disciplinski sodnik 4.10.2017 v prostorih MNZ Ljubljana želel opraviti
soočenje, na katerega je bil povabljen tudi igralec Kamnika KOSIĆ RAJKO, ki pa se ni odzval niti ni pojasnil svojega neprihoda.

Dne 9. 9. 2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Kamnik : Hermes Ljubljana, na kateri je pri ekipi Kamnik, na športno izkaznico
igralca Kosić Rajka, nastopil drug igralec, ki pa ni imel pravice nastopiti . Zato se KOKALJ JAKA-tu trenerju ekipi Kamnik na podlagi člena 4, člena
9/2-4 in v zvezi s členom 24/1,7 DP NZS izreka disciplinski ukrep PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA
NA ŠTIRIH (4) TEKMAH.

MNZ Liga 17/18, 7. krog

Dragomer - Laby`s Mengo 28, 07.10.2017
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Igralec Dragomer, PUGELJ UROŠ, ki je v 90. 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva predkaznovanost.

Igralec Labys Mengo 28, DUJAKOVIČ NEJC , ki je bil na tekmi izključen v 90. 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.

Igralec Dragomer, MOČNIK JURE, 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.

Vir - Ihan, 08.10.2017

Igralec Vir, HAŠIMOVIĆ ELVIR, ki je v 86. minuti zaradi namernega brcanja žoge v nasprotnega igralca prejel rdeči karton in bil izključen in po
izključitvi pristopil do sodnika ter mu stopil na nogo. Preden zapusti igrišče še enkrat pristopi do ležečega nasprotnega igralca in ga s roko oplazi
po obrazu, nato se začne prepirati s navijači, zato se na podlagi člena 9/2, člena 10 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo
nastopanja na 6 (šestih) tekmah.

Starejši dečki 3. liga 17/18, 5. krog

Ivančna Gorica - Svoboda Ljubljana B, 24.09.2017

Dne 24. 9. 2016 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Ivančna Gorica : Svoboda Ljublana B , na kateri so pri ekipi Svoboda Ljubljana B
nastopila igralca LIPOGLAVŠEK ŽAN in KAMENJAŠEVIĆ DANIS, ki pa nebi smela nastopiti, ker sta 23.9.2017 že nastopili na tekmi med ekipama
Svoboda Ljubljana A : ND Slovan v tekmovanju 1. liga starejši dečki, kar je v nasprotju s členom 4 Tekmovalnih propozicij za tekmovanje ekip v
ligah MNZ Ljubljana. Zato, ker sta na tekmi med ekipama Ivančna Gorica : Svoboda Ljubljana B, pri ekipi Svoboda Ljubljana B nastopila igralca, ki
nista imela pravice nastopa, 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 Ivančna Gorica. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo
Ivančna Gorica. Ekipi SVOBODA LJUBLJANA B se na podlagi člena 9/1-3 člena 13. člena 16. in v zvezi s členom 25/1-12 DP NZS izreka disciplinski
ukrep DENARNA KAZEN V VIŠINI 100,00 EUR , POGOJNO ZA DOBO OSEM (8) MESECEV. Pogojna kazen začne teči z
11.10.2017 in se izteče s 10.6.2018. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Dne 24. 9. 2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Ivančna Gorica : Svoboda Ljubljana B, na kateri sta pri ekipi Svoboda Ljubljana B
nastopila igralca Lipoglavšek Žan in Kamenjašević Danis, ki pa nebi smela nastopiti, ker sta 23.9.2017 že nastopila na tekmi med ekipama Svoboda
Ljubljana A : ND Slovan v 1. ligi starejši dečki. Zato, ker sta na tekmi med ekipama Ivančna Gorica : Svoboda Ljubljana B pri ekipi Svoboda Ljubljana
B nastopila igralca, ki nista imela pravice nastopa, se na podlagi 4.člena Tekmovalnih propozicij... člena 9/2-4 in v zvezi s členom 25 DP NZS, ZALAR
SEBASTIANU trenerju ekipe Svoboda Ljubljana B, izreka disciplinski ukrep PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA
PROSTORA NA ENI (1) TEKMI. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava.

Dne 24. 9. 2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Ivančna Gorica : Svoboda Ljubljana B , na kateri je pri ekipi Svoboda Ljubljana B
nastopil igralec Lipoglavšek Žan, ki pa nebi smel nastopiti, ker je 23.9.2017 že nastopili na tekmi med ekipama Svoboda Ljubljana A : ND Slovan v
1. ligi starejši dečki. Zato, ker je nastopil na tekmi med ekipama Ivančna Gorica : Svoboda Ljubljana B , pa ni imeli pravice nastopa, se na podlagi
člena 9/1- in v zvezi s členom 19/1-8 DP NZS, LIPOGLAVŠEK ŽANU izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava
ekipe in trenerja.

Dne 24. 9. 2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Ivančna Gorica : Svoboda Ljubljana B , na kateri je pri ekipi Svoboda Ljubljana B 
nastopil igralec Kamenjašević Danis, ki pa nebi smel nastopiti, ker je 23.9.2017 že nastopili na tekmi med ekipama Svoboda Ljubljana A : ND Slovan 
v 1. ligi starejši dečki. Zato, ker je nastopil na tekmi med ekipama Ivančna Gorica : Svoboda Ljubljana B , pa ni imeli pravice nastopa, se na podlagi 
člena 9/1- in v zvezi s členom 19/1-8 DP NZS, KAMENJAŠEVIĆ DANISU izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava
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ekipe in trenerja.

3.liga mlajši dečki 17/18, 7. krog

Arne Tabor 69 - Vir, 07.10.2017

Trener ekipe Vir, ŽEŽELJ DRAŽEN, ki je bil v 51. minuti zaradi glasnega in nešportnega ugovarjanja na sodniške odločitve, predhodno je bil že
opozorjen na svoje obnašanje, odstranjen s klopi za rezervne igralce, 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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