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Ljubljana, 27.03.2019

Zapisnik

21/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 27. marec 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 2018/19, 13. krog

Kolpa - Rudar Trbovlje, 23.03.2019

Igralec ekipe Rudar Trbovlje, OCEPEK DOMEN, ki je v 85. minuti zaradi spotikanja nasprotnega igralca, prejel drugi rumeni karton in bil izključen, se
na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Mladinska 1. liga 2018/19, 13. krog

Svoboda Ljubljana A - Šmartno, 24.03.2019

Igralec ekipe Svoboda Ljubljana A, KEŠKIČ JASMIN, ki je v 84. minuti zaradi slačenja dresa po doseženem zadetku, prejel drugi rumeni karton in bil
izključen, se na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevala igralčeva predkaznovanost.

Kadetska 1. liga 2018/19, 13. krog

Dolomiti - Vir, 24.03.2019

Igralec ekipe Vir, MAJDIČ JAKA, ki je v 78. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel drugi rumeni karton in bil izključen, se na
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva predkaznovanost.

Trbovlje Zagorje - Bartog Trebnje, 02.04.2019

Igralec ekipe Trbovlje Zagorje , POPOVIĆ SAŠO, ki je v 42. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca, ki je predhodno nad njim storil prekršek,
kateri je bil tudi dosojen, 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 točki B./2 in IV./1 Splošna navodila NZS- disciplinska politika organov vodenja
tekmovanj NZS.

Starejši dečki 1. liga 2018/19

Klub ŠD Extrem je na sedež MNZ Ljubljana poslala dopis, da odstopa od nadaljnega tekmovanja v spomladanskem delu. Zato se ekipi ŠD EXTREM
na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25/1-2 DP NZS in v zvezi s členom 45/12 TPZTE MNZ Ljubljana izreka disciplinski ukrep denarna kazen v
višini 700,00 (sedemsto) EUR. Na podlagi 54. člena TP NZS se rezultati ekipe v jesenskem delu priznajo.

Starejši dečki 1. liga 2018/19, 12. krog
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Slovan A - Trebnje-Tian, 24.03.2019

Dne 23.3.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Slovan A : Trebnje-Tian ,na kateri pa ekipe Trebnje-Tian ni vodil trener, zato se
ekipi NK TREBNJE na podlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 45/14 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka disciplinski ukrep, denarna
kazen v višini 78,00 (oseminsedemdeset) EUR. Pri izreku višine kazni se je upoštevalo, da gre za ponovitveno kršitev.

Mladinska 2. liga 2018/19

Klub ŠD Extrem je na sedež MNZ Ljubljana poslala dopis, da odstopa od nadaljnega tekmovanja v spomladanskem delu. Zato se ekipi ŠD EXTREM
na podlagi člena 9/1-3, člena 13, člena 25/1-2 DP NZS in v zvezi s členom 45/12 TPZTE MNZ Ljubljana izreka disciplinski ukrep denarna kazen v
višini 700,00 (sedemsto) EUR. Na podlagi 54. člena TP NZS se rezultati ekipe v jesenskem delu priznajo.

Starejši dečki 2. liga 2018/19, 12. krog

Arne Tabor 69 - Bela krajina 2016, 24.03.2019

Igralec ekipe Arne Tabor 69, BABNIK JAKA, ki je v 51. minuti zaradi vlečenja nasprotnega igralca, prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na
podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Olimpija Ljubljana - Brinje Grosuplje, 27.03.2019

Starejši dečki 3. liga 2018/19, 12. krog

Hermes Ljubljana - Kolpa, 23.03.2019

Dne 23.3.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Hermes Ljubljana : Kolpa ,na kateri pa ekipe Hermes Ljubljana ni vodil trener,
zato se ekipi ŠD NK LJUBLJANA-HERMES napodlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 45/14 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka
disciplinski ukrep, denarna kazen v višini 78,00(oseminsedemdeset) EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je šlo za ponovitveno kršitev.

Mlajši dečki 3. liga 2018/19, 12. krog

Komenda - Domžale B, 23.03.2019

Dne 23.3.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Komenda : Domžale B ,na kateri pa ekipe Domžale B ni vodil trener, zato se ekipi
NK DOMŽALE na podlagi člena 9/1-3, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 45/14 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka disciplinski ukrep, denarna
kazen v višini 60,00 (šestdeset) EUR.

Člani - Pokal MNZ Ljubljana 2018/19, 4. krog

Jevnica - Kalcer Radomlje, 27.03.2019

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€.
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DISCIPLINSKI SODNIK
Ludvik Faflek l. r.
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