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Ljubljana, 19.04.2017

Zapisnik

24/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 19. april 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 16/17, 16. krog

Termit Moravče - Cockta Kresnice, 15.04.2017

Igralec Cockta Kresnice, KUKOVICA ANŽE, ki je v 71. 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.

Arne Tabor 69 - Svoboda Ljubljana, 15.04.2017

Igralec Svoboda Ljubljana, JUWARA OUSMAN, ki je v 57. 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) tekmi

Kočevje Rotis - Ihan, 15.04.2017

Igralec Ihan, DIZDAREVIĆ HASAN, ki je v 56. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca prejel rdeč karton in bil izključen, se na podlagi
člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1-4 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.

Mladinska 1. liga 16/17, 14. krog

Laby's Mengo 28 - Arne Tabor 69, 15.04.2017

Igralec Arne Tabor 69, MODEC JURE, ki je v 62. 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.

3. Slovenska nogometna liga Center 16/17, 18. krog

Komenda - Rudar Trbovlje, 19.04.2017

Starejši dečki 2. liga 16/17, 15. krog

Interblock - Olimpija Ljubljana, 15.04.2017

Igralec Interblock, ODERLAP OSKAR, ki je v 50. minuti zaradi nevarne 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.

Starejši dečki 3. liga 16/17, 14. krog
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ŠD Extrem - Črnuče, 15.04.2017

Trener ŠD Extrem, RAJŠEL SREČKO, ki je bil v 46. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, 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 1 (eni) tekmi.Pri izreku kazni se je upoštevalo trenerjevo
opravičilo sodniku po tekmi.

3. liga mlajši dečki 16/17, 15. krog

Litija - Vir, 13.04.2017

Igralec Vir, ŠERE JAKOB, ki je v 30. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca prejel rdeč karton in bil izključen, se na podlagi
člena 9/2 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 je bil
sprovociran s strani nasprotnega igralca.

Mladinska liga 2. liga 16/17, 14. krog

Črnuče - Bela krajina 2016 , 15.04.2017

Igralec Črnuče, JAGRIČ ROK, ki je v 69. 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.

Vir - Jevnica, 15.04.2017

Igralec Jevnica, KISOVEC MAKS, ki je v 73. minuti zaradi groženj in 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.

Trener ekipe Jevnica, MALEŠEVIĆ DAMJAN, ki je bil v 41. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, odstranjen s
klopi za rezervne igralce, pred tem je že bil opozorjen zaradi svojega obnašanja, pri odhodu z igrišča je s neprimernimi besedami žalil sodnika, ter
mu grozil, da ga bo počakal zunaj, se na podlagi člena 9/2-4, člena 11/1, členom 24/1 DP NZS izreka disciplinski ukrep prepoved dostopa do
garderob in do uradnega tehničnega prostora za dobo 1 (en) mesec.Pri izreku kazni se je upoštevala trenerjeva
predkaznovanost. Kazen mu začne teči s 19.4.2017 in se mu izteče s 18.5.2017.

MNZ liga 16/17, 14. krog

Vir - Laby's Mengo 28, 15.04.2017

Trener ekipe Labys Mengo 28, MANDIČ MILOMIR, ki je bil v 73. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, 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 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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