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Ljubljana, 25.10.2017

Zapisnik

16/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 25. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 17/18, 9. krog

Roltek Dob - Termit Moravče, 22.10.2017

Igralec Roltek Dob, AVBELJ ŽIGA, ki je v 68. minuti zaradi nevarnega starta na nasprotnega igralca 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.

Kadetska 1.liga 17/18, 9. krog

Laby`s Mengo 28 - Zagorje Trbovlje, 22.10.2017

Igralec Labys Mengo 28, MURATOVIĆ ADNAN, ki je v 82. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu 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.

Starejši dečki 1. liga 17/18, 8. krog

Slovan - Dren - Vrhnika, 18.10.2017

Igralec Slovan, MEDIČ SLAČEK MATEVŽ, ki je v 61. 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.

Starejši dečki 1. liga 17/18, 9. krog

Svoboda Ljubljana A - Dolomiti Dragomer, 21.10.2017

Igralec Svoda Ljubljana A, TRČEK PETER, ki je v 47. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu prejel drugi rumeni karton in bil
izključen,ter po izključitvi žalil sodnico s neprimernimi besedami se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo
nastopanja na 4 (štirih) tekmah.

Dren - Vrhnika - Kalcer Radomlje, 23.10.2017

Igralec Kalcer Radomlje, MARINKO TIMOTEJ, ki je v 34. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevala igralčeva predkaznovanost.

MNZ Liga 17/18, 9. krog
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Tian - Bartog Trebnje, 21.10.2017

Trener ekipe Tian, HASANAGIĆ SAMIR, ki je bil v 89. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, predhodno je bil že opozorjen
na svoje obnašanje, odstranjen s klopi za rezervne igralce, 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.

Starejši dečki 2. liga 17/18, 9. krog

Zagorje - Bravo Publikum, 21.10.2017

Igralec Zagorje, BUZINA LUKA, ki je v 64. 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 4 (štirih) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je igralec po
izključitvi slekel dres in nešportno zapustil igrišče.

Igralec Zagorje, JAZBEC ŽAN, ki je v 65. minuti zaradi protestiranja na sodniško odločitev, 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.

Interblock - Komenda, 22.10.2017

Dne 22.10.2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Interblock : Komenda, na kateri so pri ekipi Interblock nastopili igralci Jelič Žan,
Zdravkovič Georgije, Vrhovnik Žiga in Hess Maj, kateri pa niso imeli pravice nastopa, ker so 21.10.2017 nastopili na tekmi med ekipama Interblock :
Koper v tekmovanju NZS U-15 ZAHOD. Ekipo Interblock in trenerja Horvat Borisa se poziva, da v zvezi nastopa igralcev podajo pisno izjavo in jo
dostavijo na sedež MNZ Ljubljana do 30.10.2017.

Starejši dečki 3. liga 17/18, 9. krog

Slovan B - Ivančna Gorica, 21.10.2017

Igralec Slovan B, KOLMANKO NEJC, ki je v 49. minuti zaradi namernega igranja s roko, 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva
predkaznovanost.

Dren Vrhnika zlati - Termit Moravče, 22.10.2017

Igralec Termit Moravče, KOVAČIČ NIK, ki je v 67. minuti zaradi odrivanja 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.

3.liga mlajši dečki 17/18, 9. krog

Ivančna Gorica - Domžale B, 22.10.2017
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Dne 22.10.2017 je bila odigrana tekma med ekipama Ivančna Gorica : Domžale B, po koncu katere je sodnika pričakal navijač domače ekipe in ga
pljunil. Ekipo Ivančna Gorica se poziva, da v zvezi tega podajo pisno izjavo in jo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana do 30.10.2017.

Mladinska 2.liga 17/18, 9. krog

Olimpija Ljubljana - Zagorje Trbovlje B, 21.10.2017

Igralec Zagorje Trbovlje B, ADŽAGA MARKO, ki je v 65. minuti zaradi odrivanja 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.

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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