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Ljubljana, 08.11.2017

Zapisnik

18/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 08. november 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 17/18, 10. krog

Cockta Kresnice - Litija, 05.11.2017

Igralec Litija, JERE ALJAŽ, ki je v 34. 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.

Igralec Cockta Kresnice, RAČIČ MATIC, ki je v 34. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca, ki je predhodno storil prekršek nad njim, 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, da je bil igralec izzvan s nasprotnikovim posredovanjem, kakor tudi igralčeva predkaznovanost.

Mladinska 1.liga 17/18, 10. krog

Zagorje Trbovlje A - Bela krajina 2016, 04.11.2017

Dne 4.11.2017 je bila odigrana tekma med ekipama Zagorje Trbovlje : Bela Krajina, ki je bila v 22. minuti prekinjena zaradi premajhnega števila
igralcev pri ekipi Bela Krajina, katera je tekmo začela samo s 8 (osmimi) igralci. Zato se na podlagi člena 59 Tekmovalnega pravilnika NZS , tekma
registrira s rezultatom 4 : 0, ki je bil ob prekinitvi tekme, za ekipo Zagorje Trbovlje. Ekipi BELA KRAJINA se na podlagi člena 59 TP NZS in v zvezi s
členom 9/1-3, členom 13, členom 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep denarna kazen v višini 100,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je
ekipa nešportno pristopila k odigranju tekme.

Črnuče - Dolomiti Dragomer, 04.11.2017

Igralec Črnuč, KAPIĆ EDIS, ki je v 80. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami prejel rdeči karton in bil izključen,ter po izključitvi
nadaljeval s žalitvami in grožnjami sodniku. Pri odhodu z igrišča je spulil kornersko zastavico in jo vrgel v igrišče, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s
členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 6 (šestih) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost.

Dren - Vrhnika - Kolpa, 04.11.2017

Igralec Dren - Vrhnika, CIUHA TOD, ki je v 81. minuti zaradi brcanja žoge po pisku sodnika, 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. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo opravičilo
sodniku po tekme, kakor tudi njegova predkaznovanost.

Kamnik - Termit Moravče, 05.11.2017

Igralec Termit Moravče, URBANIJA KRISTJAN, ki je v 91. 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, da je
bil nad njim prej storjen prekršek, kakor tudi njegova predkaznovanost..
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MNZ Liga 17/18, 10. krog

Ihan - Laby`s Mengo 28, 04.11.2017

Igralec Labys Mengo 28, KRPIČ PRIMOŽ , ki je v 59. minuti zaradi ugovarjanja 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. Pri izreku kazni se je upoštevalo igralčevo
opravičilo sodniku po tekmi.

Vir - Tian, 04.11.2017

Igralec Vir, ŠUŠNJAR ZORAN, ki je v 77. 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.

4.liga mlajši dečki 17/18, 10. krog

Kamnik B - Hermes Ljubljana, 04.11.2017

Igralec Hermes Ljubljana, MADUNIĆ JURE, ki je v 56. minuti zaradi brcanja nasprotnega igralca , ki je bil brez žoge, 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.

Dne 4.11.2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Kamnik B : Hermes Ljubljana, po koncu katere je MEHIĆ EDIN trener ekipe
Hermes Ljubljana žalil sodnika s neprimernimi besedami, zato se ga poziva , da v zvezi svojega obnašanja poda pisno izjavo in jo dostavi na sedež
MNZ Ljubljana do 13.11.2017.

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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