
Stran 1 od 2

Ljubljana, 20.09.2019

Zapisnik

7/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v petek, 20. september 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Člani - Pokal MNZ Ljubljana 2019/20, 1/16

Hermes Ljubljana - Interblock, 18.09.2019

Igralec ekipe Hermes Ljubljana, JEGLIČ ŽIGA , ki je bil na tekmi izključen v 50. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil leta v čisti
situaciji za dosego zadetka, zato se na podlagi člena 5/b in v zvezi s členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Kočevje - Šmartno, 18.09.2019

Dne 18.9.2019 bi se morala odigrati tekma pokala MNZ Ljubljana med ekipama Kočevje : Šmartno , ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Šmartno 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 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 ŠMARTNO izreka denarna kazen v
višini 160,00 EUR.

Ivančna Gorica - Jezero Medvode, 18.09.2019

Dne 18.9.2019 bi se morala odigrati tekma pokala MNZ Ljubljana med ekipama Ivančna Gorica : Jezero Medvode , ki pa ni bila odigrana, ker ekipa
Jezero Medvode 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 Ivančna Gorica. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 :
0 za ekipo Ivančna Gorica. 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 JEZERO
MEDVODE izreka denarna kazen v višini 160,00 EUR.

Mengo 28 - Dragomer, 18.09.2019

Igralec ekipe Dragomer, ROŽMAN ANŽE, ki je v 20. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, prejel drugi rumeni karton in
bil izključen, po izključitvi je igralec z neprimernimi besedami žalil sodnika in nešportno zapustil igrišče, se na podlagi člena 5/a,e in v zvezi s
členom 8/1-d DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko E/4. Disciplinska politika
organov vodenja tekmovanj.

Bela krajina 2016 - Črnuče, 18.09.2019

Dne 18.9.2019 bi se morala odigrati tekma pokala MNZ Ljubljana med ekipama Bela Krajina : Črnuče , ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Črnuče 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 ND ČRNUČE izreka denarna
kazen v višini 160,00 EUR.
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Arne tabor 69 - Mengo 28, 18.09.2019

Igralec ekipe Arne Tabor 69, KOVAČIČ BLAŽ, ki je v 60. 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. Igralec kazen prestaja na
tekmah Pokala MNZ Ljubljana.

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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