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Ljubljana, 03.10.2018

Zapisnik

9/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 03. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 2018/19, 6. krog

Termit Moravče - Dolomiti, 29.09.2018

Predstavnik ekipe Termit Moravče, STJEPANOVIĆ ĐORĐO, ki je bil v 71. minuti zaradi glasnega 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.

Rudar Trbovlje - Bela krajina 2016, 29.09.2018

Igralec ekipe Bela Krajina 2016, ŠUMAR ISHAK, ki je v 45. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca, 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 1 (eni) tekmi. Pri izreku višine kazni se je upoštevalo
igralčevo opravičilo sodniku po tekmi in ogled posnetka tekme.

Predstavnik ekipe Bela Krajina 2016, ŠPELIĆ JOSIP, ki je bil v 75. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve in žalitev sodnika,
predhodno je bil že opozorjen zaradi svojega obnašanja,odstranjen s klopi za rezervne igralce. Po odstranitvi se je vrnil in zopet žalil sodnike ter
jim grozil,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 4 (štirih) tekmah.

Kolpa - Cockta Kresnice, 29.09.2018

Dne 29.9 .2018 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Kolpa : Cockta Kresnice, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Cockta Kresnice 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 Kolpa. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Kolpa. 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 KRESNICE izreka denarna kazen v višini 160,00 EUR

Mladinska 1. liga 2018/19, 6. krog

Svoboda Ljubljana A - Trbovlje Zagorje A, 30.09.2018

Igralec ekipe Svoboda Ljubljana, NAGODE NIK, ki je v 29. 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 višine kazni se je
upoštevalo igralčevo predkaznovanost.

Mlajši dečki 1. liga 2018/19, 6. krog

NK Olimpija Ljubljana - Slovan, 30.09.2018
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Igralec ekipe Olimpija Ljubljana, BOHINC LEV, ki je v 55. minuti zaradi brcanja nasprotnega igralca, 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku višine kazni se je upoštevalo
igralčevo opravičilo sodniku po koncu tekme.

MNZ Liga 2018/19, 1. krog

Vir - Laby's Mengo 28, 26.09.2018

Igralec ekipe Vir, NAJDENOV GOCE, ki je v 35. 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.

MNZ Liga 2018/19, 6. krog

Litija - Vir, 29.09.2018

Igralec ekipe Litija, SIMONČIČ ROK , ki je v 93. 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo
opravičilo sodniku po koncu tekme.

Dragomer - Laby's Mengo 28, 30.09.2018

Igralec ekipe Labys Mengo 28, OMOJUWA OMOLADE ILEMBOYE, ki je v 80. minuti zaradi simuliranja v kazenskem prostoru, 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.

Dol - Trebnje - Tian, 30.09.2018

Dne 29.9.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Dol : 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 45/13 TPZTE v ligah MNZ Ljubljana izreka disciplinski ukrep,
denarna kazen v višini 120,00 (stodvajset) EUR.

Mladinska 2. liga 2018/19, 6. krog

Kolpa - Kočevje, 30.09.2018

Igralec ekipe Kočevje, KUNSTELJ GAJ, ki je v 62. 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 3. liga 2018/19, 6. krog

Dol - Slovan B, 30.09.2018

Dne 29.9.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Dol : Slovan B ,na kateri pa ekipe Slovan B ni vodil trener, zato se ekipi ND
SLOVAN 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.

Mlajši dečki 2. liga 2018/19, 6. krog
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Bravo Publikum B - Bela krajina 2016, 29.09.2018

Dne 29.9.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Bravo Publikum B : Bela Krajina 2016 ,na kateri pa ekipe Bravo Publikum B ni
vodil trener, zato se ekipi NK BRAVO 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.

Mlajši dečki 3. liga 2018/19, 6. krog

Laby's Mengo 28 - Ilirija ExtraLux B, 29.09.2018

Igralec ekipe Ilirija ExtraLux B, STOJANOSKI DAVID , ki je bil na tekmi izključen v 26. minuti, ko je zaradi namernega igranja z roko, prejel drugi
rumeni karton, zato se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Cicibani U-9 skupina 8 2018/19, 1. krog

Dren Vrhnika B - Interblock, 09.09.2018

Dne 15.9.2018 je bil odigran turnir v kategoriji U-9 na katerem je sodelovala ekipa Interblock, ki pa je imela premajhno število registriranih
igralcev. Zato se ekipi INTERBLOCK na podlagi člena 9/1-1 in v zvezi s členom 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep OPOZORILO.

Dne 15.9.2018 je bil odigran turnir v kategoriji U-9 na katerem je sodelovala ekipa Interblock, ki pa je imela premajhno število registriranih
igralcev. Zato se ekipi INTERBLOCK na podlagi člena 9/1-1 in v zvezi s členom 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep OPOZORILO.

Cicibani U-9 skupina 8 2018/19, 2. krog

Dren Vrhnika B - Hermes Ljubljana, 15.09.2018

Dne 15.9.2018 je bil odigran turnir v kategoriji U-8 SKUPINA 8 na katerem bi morala nastopiti ekipa Hermes Ljubljana, ki pa se ni udeležila turnirja.
Zato se ekipi HERMES LJUBLJANA na podlagi člena 9/1-2 in v zvezi s členom 25/1-1 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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