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Ljubljana, 16.10.2019

Zapisnik

11/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 16. oktober 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 2019/20, 8. krog

NK Termit Moravče - Interblock, 12.10.2019

Trener ekipe Interblock, FRIDL FILIP ANTON, ki je bil v 91. minuti zaradi nešportnega obnašanja na klopi za rezervne igralce, odstranjen s klopi za
rezervne igralce, se na podlagi člena 6/a in v zvezi s členom 8/1-f DP NZS, kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in do uradnega tehničnega
prostora na 1 (eni) tekmi.

Cockta Kresnice - Laby's Mengo 28, 12.10.2019

Igralec ekipe Cockta Kresnice, MILENKOVIĆ BRANISLAV, ki je v 82. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel drugi rumeni
karton in bil izključen, se na podlagi člena 5/a in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Mladinska 1. liga 2019/20, 4. krog

Komenda - Kamnik, 10.10.2019

Dne 10.102019 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Komenda : Kamnik , ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Komenda ni prišla na
tekmo. Zato se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 11/4 členom, 4/1-a členom DP NZS, tekma registrira z rezultatom 3 :0
za ekipo Kamnik. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Kamnik. Na podlagi člena
4/1-1 in v zvezi s členom 8/4-c DP NZS , ter 45/4 člena TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi NK KOMENDA izreka denarna kazen v višini 160,00 EUR.

Mladinska 1. liga 2019/20, 7. krog

Rudar Trbovlje - Kamnik, 13.10.2019

Igralec ekipe Rudar Trbovlje, HALILOVIĆ MIRZA, ki je v 86. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel drugi rumeni karton in
bil izključen, se na podlagi člena 5/a in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Kadetska 1. liga 2019/20, 4. krog

Komenda - Kamnik, 09.10.2019

Igralec ekipe Kamnik, BAUMANN MAKS, ki je v 71. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel drugi rumeni karton in bil
izključen, se na podlagi člena 5/a in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.
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Igralec ekipe Kamnik, LJUBIJANKIĆ ARNEL, ki je v 77. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel drugi rumeni karton in bil
izključen, se na podlagi člena 5/a in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi. P

Kadetska 1. liga 2019/20, 7. krog

Ljubljana Hermes - Šmartno, 13.10.2019

Igralec ekipe Ljubljana Hermes, PETKOVIĆ PATRIK, ki je v 76. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel drugi rumeni karton
in bil izključen,se na podlagi člena 5/a in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Mlajši dečki 1. liga 2019/20, 7. krog

Kalcer Radomlje A - Brinje Grosuplje A, 12.10.2019

Igralec ekipe Kalcer Radomlje A, MUMINOVIĆ ALEN , je v 35. minuti zaradi žalitve sodnika s neprimernimi besedami, prejel rdeči karton in bil
izključen, se na podlagi člena 5/e in v zvezi s členom 8/1-d, DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevalo točko E. Disciplinska politika organov vodenja tekmovanja.

Mlajši dečki U-12 skupina 1 2019/20, 7. krog

Olimpija Ljubljana OŠ - Interblock rdeči, 08.10.2019

Dne 12.10.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Olimpija Ljubljana OŠ : Interblock Rdeči, na kateri ekipa Olimpija Ljubljana OŠ ni
imela trenerja. Zato se ekipi ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA na podlagi člena 4 in v zvezi s členom 8/4b DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR.

Dne 12.10.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Olimpija Ljubljana OŠ : Interblock rdeči, na kateri ekipa Interblock rdeči ni imela
trenerja. Zato se ekipi NK INTERBLOCK na podlagi člena 4 in v zvezi s členom 8/4b DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR.

MNZ Liga 2019/20, 5. krog

ATET Dren Vrhnika - Ljubljana Hermes, 10.10.2019

Igralec ekipe ATET Dren Vrhnika, ŠTIMEC TIJAN , ki je v 89. minuti zaradi žalitve sodnika s neprimernimi besedami, prejel rdeči karton in bil
izključen, se na podlagi člena 5/e in v zvezi s členom 8/1-d, DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevalo točko E. Disciplinska politika organov vodenja tekmovanja , kakor tudi igralčevo opravičilo sodniku po tekmi.

MNZ Liga 2019/20, 7. krog

Črnuče - Ljubljana Hermes, 12.10.2019

Igralec ekipe Dragomer, POTOČAR JAN, ki je v 83. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel drugi rumeni karton in bil
izključen,se na podlagi člena 5/a in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Dne 12.10.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Črnuče : Ljubljana Hermes, na kateri je igralec JUKIĆ JASMIN iz ekipe Ljubljana 
Hermes, v 60. minuti, ko je bil zamenjan, pri odhodu z igrišča zlomil kotno zastavico. Zato se ekipo Ljubljana Hermes in igralca JUKIĆ JASMINA
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poziva, da v zvezi navedenega dogodka podata pisno izjavo in jo v roku 24 ur po prejemu obvestila dostavita na sedež MNZ Ljubljana..

Kamnik - Vir, 13.10.2019

Dne 12.10.2019 je bila odigrana Prvenstvena tekma Kamnik : Vir, ki je bila v 22. minuti prekinjena zaradi premajhnega števila igralcev pri ekipi VIR.
Zato se na podlagi 58. člena TP NZS tekma registrira z rezultatom 3:0, ki je bil dosežen do prekinitve tekme, za ekipo Kamnik. Organizatorju
tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3:0 za Kamnik.

Mladinska 2. liga 2019/20, 7. krog

Arne Tabor 69 - Bela krajina, 12.10.2019

Dne 12.10.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Arne Tabor 69 : Bela Krajina, na kateri ekipa Bela Krajina ni imela trenerja. Zato
se ekipi ŠD NŠ BELA KRAJINA na podlagi člena 4 in v zvezi s členom 8/4b DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR.

Mlajši dečki 3. liga 2019/20, 7. krog

Roltek Dob - Krka B, 10.10.2019

Dne 12.10.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Roltek Dob : Krka B, na kateri ekipa Roltek Dob ni imela trenerja. Zato se ekipi
ŠD DOB na podlagi člena 4 in v zvezi s členom 8/4b DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR.

Mlajši dečki U-12 skupina 2 2019/20, 7. krog

Kalcer Radomlje - ONŠ Virtus, 12.10.2019

Dne 12.10.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Kalcer Radomlje : ONŠ Virtus, na kateri ekipa ONŠ Virtus ni imela trenerja. Zato
se ekipi NK VIRTUS KAMNIK na podlagi člena 4 in v zvezi s členom 8/4b DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR.

Člani - Pokal MNZ Ljubljana 2019/20, 1/8

Kočevje - Rudar Trbovlje, 09.10.2019

Dne 10.10.2019 bi se morala odigrati tekma pokala MNZ Ljubljana med ekipama Kočevje : Rudar Trbovlje , ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Rudar
Trbovlje ni prišla na tekmo. Zato se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 11/4 členom, 4/1-a členom DP NZS, tekma
registrira zrezultatom 3 :0 za ekipo Kočevje. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo
Kočevje. Na podlagi člena 4/1-1 in vzvezi s členom 8/4-c DP NZS , ter 45/4 člena TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi NK RUDAR TRBOVLJE izreka
denarna kazen v višini 160,00 EUR.

Bela krajina 2016 - Mengo 28, 09.10.2019

Dne 10.10.2019 bi se morala odigrati tekma pokala MNZ Ljubljana med ekipama Bela Krajina : Mengo 28 , ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Mengo
28 ni prišla na tekmo. Zato se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 11/4 členom, 4/1-a členom DP NZS, tekma registrira z
rezultatom 3 :0 za ekipo Bela Krajina. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Bela
Krajina. Na podlagi člena 4/1-1 in vzvezi s členom 8/4-c DP NZS , ter 45/4 člena TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi NK MENGO izreka denarna
kazen v višini 160,00 EUR.
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Mladinci - Pokal MNZ Ljubljana 2019/20, 1/4

Krka - Ihan, 09.10.2019

Dne 10.10.2019 bi se morala odigrati tekma pokala MNZ Ljubljana med ekipama Krka : Ihan , ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Ihan ni prišla na
tekmo. Zato se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 11/4 členom, 4/1-a členom DP NZS, tekma registrira zrezultatom 3 :0
za ekipo Krka. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Krka. Na podlagi člena 4/1-1 in
vzvezi s členom 8/4-c DP NZS , ter 45/4 člena TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi NK IHAN izreka denarna kazen v višini 160,00 EUR.

Futsal pokal MNZ Ljubljana 19/20, 1. krog

Dlan Logatec - Extrem, 12.10.2019

Igralec ekipe ŠD Etrem, JANEŽ ŽAN , je v 29. minuti zaradi žalitve sodnika s neprimernimi besedami, prejel rdeči karton in bil izključen, se na
podlagi člena 5/e in v zvezi s členom 8/1-d, DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko E.
Disciplinska politika organov vodenja tekmovanja, kakor tudi igralčevo opravičilo sodniku po koncu tekme.

Igralec ekipe ŠD Extrem, DERGANC ANDRAŽ, ki je v 32. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel drugi rumeni karton in bil
izključen,se na podlagi člena 5/a in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

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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