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Ljubljana, 16.05.2018

Zapisnik

30/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 16. maj 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 17/18, 19. krog

Litija - Svoboda Kisovec, 12.05.2018

Igralec ekipe Litija, OSREDKAR PATRICK, ki je v 81. 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.

Igralec ekipe Svoboda Kisovec, ROŽMANEC JAKA, ki je v 79. 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.

Svoboda Ljubljana - Cockta Kresnice, 12.05.2018

Igralec ekipe Svoboda Ljubljana, ŠKOF BLAŽ, ki je v 70. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca, prejel rdeči karton in bil izključen se na podlagi
člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-4 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo. da se je
igralec po tekmi sodniku opravičil za svoje ravnanje.

Črnuče - Dolomiti Dobrova, 13.05.2018

Igralec ekipe Dolomiti Dobrova, PREBIL JAKA, ki je v 91. minuti zaradi namernega oviranja izvedbe prekrška nasprotne ekipe, 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.

Mladinska 1.liga 17/18, 17. krog

Dolomiti Dragomer - Termit Moravče, 12.05.2018

Igralec ekipe Termit Moravče, KLOPČIČ MIHA , ki je v 55. minuti zaradi ugovarjanja na sodniško odločitev 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.

Kadetska 1.liga 17/18, 17. krog

Dolomiti Dragomer - Termit Moravče, 12.05.2018

Trener ekipe Termit Moravče, BURJA ALEŠ, ki je bil v 45. minuti opozorjen zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve , vendar se ni
umiril, ampak je začel žaliti sodnika z neprimernimi besedami, ter bil zato 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 3 (treh) tekmah.
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MNZ Liga 17/18, 17. krog

Ihan - Tian, 12.05.2018

Igralec ekipe Ihan, PETERCA ŽAN, ki je v 85. 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 ekipe Tian, PREŠEREN KLEMEN , ki je bil na tekmi izključen v 26. 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.

Vir - Laby`s Mengo 28, 12.05.2018

Igralec ekipe Labys Mengo 28, LUNDER MARKO , ki je v 93. minuti zaradi ugovarjanja na sodniško odločitev prejel drugi rumeni karton in bil
izključen. Po izključitvi je začel žaliti sodnika z neprimernimi besedami, ter ga prijel za vrat in ga uščipnil. Se na podlagi člena 9/2-3, člena 10/1,
člena 19/1,6 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo 7 (sedem) mesecev. Pri izreku kazni se je upoštevala točka E. in točka F. Splošna
navodila NZS- disciplinska politika organov vodenja lig NZS. Kazen igralcu začne teči s 16.5.2018 in se mu izteče s 15.12.2018.

Starejši dečki 3. liga 17/18, 17. krog

Vir - Arne Tabor 69, 13.05.2018

Igralec ekipe Vir, MITROVIĆ MARKO, ki je v 57. minuti zaradi namernega brcanja žoge v hrbet nasprotnega igralca, 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 1 (eni) tekmi. Pri izreku kazni se je
upoštevala pisna izjava igralca in ekipe.

2.liga mlajši dečki 17/18, 17. krog

Mirna - Bravo Publikum B, 06.05.2018

Dne 5.5.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Mirna : Bravo Publikum B , na kateri je pri ekipi Bravo Publikum B nastopil igralec
NEDIĆ MATIC, ki pa nebi smel nastopiti, ker je v spomladanskem delu tekmovanja nastopill na tekmi med ekipama Bravo Publikum A : Olimpija
Ljubljana A v 1. ligi mlajši dečki. Zato, ker je na tekmi med ekipama Mirna : Bravo Publikum B pri ekipi Bravo Publikum B 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 MIRNA. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo MIRNA. Ekipi
BRAVO PUBLIKUM 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 3 (treh) MESCEV. Pogojna kazen začne teči z 16.5.2018 in se izteče s 15.8.2018. Pri izreku kazni se je
upoštevala pisna izjava ekipe.

Dne 5.5.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Mirna : Bravo Publikum B , na kateri je pri ekipi Bravo Publikum B nastopil igralec
NEDIĆ MATIC, ki pa nebi smel nastopiti, ker je v spomladanskem delu tekmovanja že nastopill na tekmi med ekipama Bravo Publikum A : Olimpija
Ljubljana A v 1. ligi mlajši dečki. Zato, ker je na tekmi med ekipama Mirna : Bravo Publikum B pri ekipi Bravo Publikum B nastopil igralec, ki ni imel
pravice nastopa, se na podlagi člena 4. člena 9/2-4 in v zvezi s členom 25 DP NZS, ŠKRBEC MATEJU trenerju ekipe Bravo Publikum B izreka
disciplinski ukrep PREPOVED DOSTOPA DO GARDEROB IN DO URADNEGA TEHNIČNEGA PROSTORA NA ENI (1) TEKMI. Pri izreku kazni se je
upoštevala trenerjeva pisna izjava.
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Dne 5.5.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Mirna : Bravo Publikum B , na kateri je pri ekipi Bravo Publikum B nastopil igralec
NEDIĆ MATIC, ki pa nebi smel nastopiti, ker je v spomladanskem delu tekmovanja že nastopill na tekmi med ekipama Bravo Publikum A : Olimpija
Ljubljana A v 1. ligi mlajši dečki. Zato, ker je na tekmi med ekipama Mirna : Bravo Publikum B pri ekipi Bravo Publikum B nastopil igralec NEDIĆ
MATIC, ki ni imel pravice nastopa, se na podlagi člena 9/1- in v zvezi s členom 19/1-8 DP NZS, igralcu izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku
kazni se je upoštevala trenerjeva pisna izjava.

2.liga mlajši dečki 17/18, 18. krog

Bravo Publikum B - Svoboda Ljubljana, 12.05.2018

Igralec ekipe Svoboda Ljubljana , RAMIĆ ADNAN , ki je bil na tekmi izključen v 46. minuti, zaradi namernega igranja z roko v kazenskem prostoru, s
čimer je preprečil dosego zadetka nasprotne ekipe, zato se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja
na 1 (eni) tekmi.

Mladinska 2.liga 17/18, 18. krog

Zagorje Trbovlje B - Vir, 13.05.2018

Igralec ekipe Zagorje Trbovlje B, DŽANIĆ ELDIN, ki je v 56. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca, prejel rdeči karton in bil izključen se na
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-4 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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