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Ljubljana, 24.05.2017

Zapisnik

28/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 24. maj 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Starejši cicibani U11 - ekipe z 1 moštvom !, 15. krog

Sostro 2013 - Kočevje, 13.05.2017

Dne 13.5.2017 bi se morala odigrati tekma med ekipama Sostro 2013 : Kočevje, ki pa ni bila odigrana , ker ekipa Kočevje ni želela nastopiti zaradi
nevarnega igrišča. Na igrišču je bil tepih z umetno travo ter dva betonska bloka, ki nista bila pokrita s travo. Ekipo Sostro in trenerja Hurajčika se
poziva , da v zvezi s tem podajo pisno izjavo in jo v roku 24 po prejemu obvestila dostavijo na sedež MNZ Ljubljana.Trener Hurajčik naj v svoji izjavi
pojasni tudi svoje obnašanje do predstavnika nasprotne ekipe Stekiča.

Dne 13.5.2017 bi se morala odigrati tekma med ekipama Sostro 2013 : Kočevje, ki pa ni bila odigrana , ker ekipa Kočevje ni želela nastopiti zaradi
nevarnega igrišča. Na igrišču je bil tepih z umetno travo ter dva betonska bloka, ki nista bila pokrita s travo. Ekipo Kočevja se poziva , da v zvezi s
tem podajo pisno izjavo in jo v roku 24 po prejemu obvestila dostavijo na sedež MNZ Ljubljana.

Regionalna Ljubljanska liga 16/17, 20. krog

Termit Moravče - Ihan, 20.05.2017

Igralec Ihan, PETERCA ŽAN , ki je bil na tekmi izključen v 32. 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.

Roltek Dob - Litija, 21.05.2017

Dne 20. 5. 2017 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Roltek Dob : Litija, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Litije ni
prišla na tekmo. Zato se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-1 členom DP NZS, tekma registrira 3 : 0 za
ekipo Roltek Dob. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Roltek Dob. Na podlagi 9/1-3
člena in v zvezi s 25/1-1 člena DP NZS , ter 45/4 člena TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi LITIJA izreka denarna kazen v višini 160,00EUR.

Mladinska 1. liga 16/17, 18. krog

Arne Tabor 69 - Interblock, 21.05.2017

Trener ekipe Arne Tabor 69, MARKOVIĆ DALIBOR, ki je bil v 40. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve in vstopa na
igrišče, odstranjen s klopi za rezervne igralce, pred tem je že bil opozorjen zaradi svojega obnašanja, pri odhodu z igrišča je grozil prvemu
pomočniku sodnika, ter z neprimernimi besedami žalil maserja nasprotne ekipe, 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 za dobo 1 (en) mesec. Kazen mu začne teči s 24.5.2017 in se
mu izteče s 23.6.2017.
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Kadetska liga 1. liga 16/17, 18. krog

Zagorje - Slovan, 21.05.2017

Igralec Zagorje, ŠMID ANŽE, ki je v 76. 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.Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo
opravičilo sodniku po koncu tekme.

Starejši dečki 1. liga 16/17, 20. krog

Kočevje - Dolomiti 3D A, 20.05.2017

Igralec Dolomiti 3D A, VOLAŠ MARKO , ki je bil na tekmi izključen v 70. 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.

1. liga mlajši dečki 16/17, 19. krog

Slovan - Bravo Publikum A, 21.05.2017

Igralec Slovan, MEDIČ SLAČEK MATEVŽ, ki je v 51. minuti zaradi vlečenja 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.

Mladinska liga 2. liga 16/17, 18. krog

Jevnica - Črnuče, 21.05.2017

Igralec Črnuče, DEBEVC GAJ, ki je v 91. minuti zaradi nasilnega in nevarnega starta na 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.

MNZ liga 16/17, 18. krog

Dol - Ljubljana Hermes, 21.05.2017

Igralec Ljubljana Hermes, GRGASOVIČ ŽIGA, ki je v 88. minuti zaradi pljuvanja proti nasprotnemu igralcu , ki pa ga ni zadel, 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 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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