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Ljubljana, 23.10.2019

Zapisnik

12/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 23. 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, 9. krog

Trebnje Tian - Jezero Medvode, None

Ekipa NK Jezero Medvode katera nastopa v Regionalni Ljubljanski ligi je na MNZ Ljubljana poslala dopis v katerem sporoča, da odstopa od
nadaljnjega tekmovanja. Zato se ekipi NK JEZERO MEDVODE na podlagi člena 45/11 TPZTE, člena 4/1-a, člena 8/4-c, DP NZS izreka denarna kazen v
višini 320,00 (tristodvajset) EUR. Na podlagi člena 54 TP NZS in v zvezi s členom 8/4-i,o, se ekipo NK Jezero Medvode izključi iz tekmovanja, vsi
dosedanji rezultati se brišejo, preostale tekme pa se ne delegirajo. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o izključitvi iz tekmovanja
in brisanju rezultatov.

Mladinska 1. liga 2019/20, 8. krog

Ihan - Ljubljana Hermes, 20.10.2019

Igralec ekipe Ljubljana Hermes, SMAKIĆI LULZIM, ki je v 40. 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, 1. krog

Ljubljana Hermes - Slovan, 15.10.2019

Igralec ekipe Ljubljana Hermes, ĆORIĆ NEDIM, ki je v 68. minuti zaradi nešportnega obnašanja do sodnika, 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, 8. krog

Slovan - NK Rudar Trbovlje, 19.10.2019

Igralec ekipe Rudar Trbovlje, AHMETOVIĆ DAVUD, ki je v 63. minuti zaradi odrivanja nasprotnega igralca, 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva predkaznovanost.

Laby's Mengo 28 - Trebnje, 20.10.2019

Igralec ekipe Trebnje, ZUPANČIČ NEJC, ki je v 77. minuti zaradi odrivanja nasprotnega igralca, 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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MNZ Liga 2019/20, 8. krog

ATET Dren Vrhnika - Litija, 19.10.2019

Igralec ekipe Litija, JERE ALJAŽ , ki je v 83. minuti zaradi žalitve sodnika s neprimernimi besedami, prejel rdeči karton in bil izključen, ter po
izključitvi nadaljeval z žalitvami in grožnjami s fizičnim obračunom, se na podlagi člena 5/d,e in v zvezi s členom 8/1-d, DP NZS kaznuje s
prepovedjo nastopanja na 6 (šestih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko E. Disciplinska politika organov vodenja tekmovanja , kakor
tudi, da je igrišče zapustil šele na prigovarjanje soigralcev.

Trener ekipe Litija, GREBENAR GREGOR, ki je bil v 35. 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. Pri izreku kazni se je upoštevalo trenerjevo opravičilo sodniku po tekmi, kakor tudi njegovo predkaznovanost.

Mladinska 2. liga 2019/20, 8. krog

Termit Moravče - Zagorje, 20.10.2019

Dne 19.10.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Termit Moravče : Zagorje, na kateri ekipa Zagorje ni imela trenerja. Zato se ekipi
NK ZAGORJE na podlagi člena 4 in v zvezi s členom 8/4b DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR.

Starejši dečki 2. liga 2019/20, 8. krog

NK Olimpija Ljubljana - Brinje Grosuplje, 19.10.2019

Igralec ekipe Brinje Grosuplje, NIKIĆ DENIS, ki je v 41. minuti zaradi nasilnega štarta proti nasprotnemu igralcu, prejel rdeči karton in bil izključen,
se napodlagi člena 5/d 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 A., Disciplinska politika organov vodenja tekmovanj.

Starejši dečki 3. liga 2019/20, 7. krog

Kolpa - Krim RollJet, 12.10.2019

Dne 12.10.2019 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Kolpa : Krim RollJet , ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Krim RollJet 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 Kolpa. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Kolpa. 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 KRIM ROLLJET izreka denarna kazen v višini 160,00
EUR.

Mlajši dečki 2. liga 2019/20, 8. krog

Arne Tabor 69 - Zagorje, 19.10.2019

Dne 19.10.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Arne Tabor 69 : Zagorje, na kateri ekipa Zagorje ni imela trenerja. Zato se ekipi
NK ZAGORJE na podlagi člena 4 in v zvezi s členom 8/4b DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR.
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Mlajši dečki 3. liga 2019/20, 8. krog

Dlan Logatec - Roltek Dob, 19.10.2019

Dne 19.10.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Dlan Logatec : Roltek Dob , 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.

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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