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Ljubljana, 24.08.2018

Zapisnik

2/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v petek, 24. avgust 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Člani - Pokal MNZ Ljubljana 2018/19, 1. krog

Hermes Ljubljana - Dol, 22.08.2018

Dne 22.8.2018 je bila odigrana tekma pokala MNZ Ljubljana med ekipama Hermes Ljubljana : Dol, na kateri so navijači ekipe Hermes Ljubljana v
30. minuti polivali z vodo vratarja ekipe Dol. V 58. minuti tekme so navijači domače ekipe prižgali dve dimni baklji, enako so storili v 82. minuti in v
92. minuti. Zato se ekipo Hermes Ljubljana poziva, da v zvezi s navedenimi dogodki poda pisno izjavo in jo v roku 24 ur po prejemu obvestila
dostavijo na sedež MNZ Ljubljana.

Mladinci - Pokal MNZ Ljubljana 2018/19, 1. krog

Komenda Virtus - Ihan, 22.08.2018

Igralec ekipe Ihan, GRČAR BLAŽ , ki je bil na tekmi izključen v 46. 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. Kazen igralec
prestaja na pokalni ali prvenstveni tekmi pod okriljem MNZ Ljubljana.

Dren Vrhnika - Extrem, 22.08.2018

Dne 22.8.2018 bi se morala odigrati tekma pokala MNZ Ljubljan med ekipama Dren Vrhnika : Extrem, ki pa ni bila odigrana zaradi premajhnega
števila igralcev pri ekipi Extrem, katera je prišla na tekmo s 9 (devetimi) igralci, vendar so bili od tega 3 (trije) premladi. Zato se na podlagi člena 53
Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-1 členom DP NZS, tekma registrira 3 : 0 za ekipo Dren Vrhnika. Organizatorju
tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Dren Vrhnika. Na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25/1-1
DP NZS, se ekipi ŠD EXTREM, izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 100,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je ekipa nešportno
pristopila k odigranju tekme.

Jevnica - Brinje Grosuplje, 22.08.2018

Dne 22.8.2018 bi se morala odigrati tekma pokala MNZ Ljubljana med ekipama Jevnica : Brinje Grosuplje, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Jevnica
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 Brinje Grosuplje. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Brinje Grosuplje. 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 NK JEVNICA izreka denarna kazen v višini
160,00 EUR.

Šmartno - Slovan, 22.08.2018

Igralec ekipe Šmartno, ŠTAJNAHER SVIT, ki je v 60. 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. Kazen igralec prestaja na pokalni ali
prvenstveni tekmi pod okriljem MNZ Ljubljana.
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Igralec ekipe Slovan, NASIĆ AMIR, ki je bil v 72. minuti udeležen v medsebojni konflikt s nasprotnim igralcem in ga pri tem odrinil ter z roko zadel v
obraz, je zato prejel rdeči karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3
(treh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je s svojim dejanjem izzval nasprotnega igralca. Kazen igralec prestaja v pokalnem tekmovanju
pod okriljem MNZ Ljubljana.

Igralec ekipe Šmartno, PARADŽIK PEJIČIĆ JAKOB, ki je v 72. minuti sodeloval v medsebojnem konfliktu z nasprotnim igralcem, kateri ga je odrinil in
z roko udaril v obraz, zaradi česar ga je močno udaril, ter zato prejel rdeči karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3
DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je bil izzvan s strani nasprotnega igralca, kakor
tudi nasilnost udarca. Kazen igralec prestaja na pokalni ali prvenstveni tekmi pod okriljem MNZ Ljubljana.

NK Domžale - Kolpa, 22.08.2018

Dne 22.8.2018 bi se morala odigrati tekma pokala MNZ Ljubljana med ekipama Domžale : Kolpa, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Kolpa 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
Domžale. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Domžale. 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 ŠD NK KOLPA izreka denarna kazen v višini 160,00 EUR.

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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