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Ljubljana, 08.05.2019

Zapisnik

27/2019. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 08. maj 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 2018/19, 18. krog

Termit Moravče - Cockta Kresnice, 27.04.2019

Igralec ekipe Cockta Kresnice, PINOZA ALEKSANDER, ki je v 91. 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 1 (eni) tekmi.

Rudar Trbovlje - Slovan, 28.04.2019

Igralec ekipe Slovan, KRAJC JAKA , ki je bil na tekmi izključen v 72. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le ta v čisti situaciji za
dosego zadetka, zato 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.

Starejši dečki 1. liga 2018/19, 16. krog

Laby's Mengo 28 - Slovan A, 20.04.2019

Dne 20.4.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Labys Mengo 28 : Slovan A, ki je bila v 10. minuti prekinjena zaradi premajhnega
števila igralcev pri ekipi Labys Mengo 28, katera je tekmo začela samo s 7 (sedmimi) igralci. Zato se na podlagi člena 59 Tekmovalnega pravilnika
NZS , tekma registrira s rezultatom 3 : 0 za ekipo Slovan. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0
za ekipo Slovan A.

Starejši dečki 1. liga 2018/19, 17. krog

Laby's Mengo 28 - Dolomiti Dragomer, 24.04.2019

Igralec ekipe Dolomiti Dragomer, ROLIH MITJA, ki je v 34. minuti zaradi namernega igranja z roko, s čimer je preprečil čisto situacijo za dosego
zadetka, prejel rdeči karton in bil izključen se napodlagi 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 upoštevalo igralčevo predkaznovanost.

Mlajši dečki 1. liga 2018/19, 17. krog

Ihan Domžale - Bravo Publikum, 27.04.2019

Igralec ekipe Ihan Domžale, KOČAN BELMIN, ki je v 60. minuti zaradi namernega igranja z roko, 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.

MNZ Liga 2018/19, 17. krog
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Laby's Mengo 28 - Dragomer, 25.04.2019

Dne 27.4.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Hermes Ljubljana : Dragomer ,na kateri pa ekipe Dragomer ni vodil trener, zato
se ekipi NK DRAGOMER 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 156,00 (stošestinpetdeset) EUR. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da gre za ponovitveno kršitev.

Hermes Ljubljana - Kamnik, 26.04.2019

Igralec ekipe Kamnik, KLEMENC ALEŠ, ki je v 84. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu prejel drugi rumeni karton in bilizključen
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.

Šmartno - Črnuče, 28.04.2019

Igralec ekipe Šmartno, STRGAR TILEN, ki je v 88. minuti zaradi nešportnega obnašanja do sodnika , prejel drugi rumeni karton in bil izključen, ter
pri odhodu z igrišča z neprimernimi besedami žalil pomočnika sodnika, se napodlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s
prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo točko E. Splošna navodila NZS-disciplinska politika organov vodenja
tekmovanj NZS.

Mladinska 2. liga 2018/19, 17. krog

Termit Moravče - Jevnica, 27.04.2019

Igralec Jevnica, ROBIČ ANDRAŽ, ki je v 17. minuti zaradi nasilne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel rdeči karton in bil izključen, se napodlagi
člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo , da je bil
predhodno nad igralcem storjen prekršek.

Igralec ekipe Jevnica, FLUS ALJAŽ, ki je v 17. minuti zaradi brcanja nasprotnega igralca, prejel rdeči karton in bil izključen se na podlagi člena9/2-3 in
v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah.

Starejši dečki 2. liga 2018/19, 17. krog

Olimpija Ljubljana - Ilirija ExtraLux, 24.04.2019

Igralec ekipe Olimpija Ljubljana, PURKART LUKA, ki je v 55. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel drugi rumeni kartonin
bil izključen, se napodlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Starejši dečki 3. liga 2018/19, 15. krog

Dol - Dren Vrhnika, 19.04.2019

Dne 13.4.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Dol : Dren Vrhnika, ki je bila v 18. minuti prekinjena zaradi premajhnega števila
igralcev pri ekipi Dol, katera je tekmo začela samo s 7 (sedmimi) igralci. Zato se na podlagi člena 59 Tekmovalnega pravilnika NZS , tekma registrira
s rezultatom 3 : 0 za ekipo Dren Vrhnika. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Dren
Vrhnika.

Starejši dečki 3. liga 2018/19, 17. krog
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Črnuče - Svoboda Kisovec, 26.04.2019

Igralec ekipe Svoboda Kisovec, KOVAČIČ LOVRO, ki je v 26. minuti zaradi namernega igranja z roko, 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.

Mlajši dečki 2. liga 2018/19, 17. krog

Ivančna Gorica A - Dolomiti, 28.04.2019

Dne 27.4.2019 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Ivančna Gorica A : Dolomiti, na kateri pa ekipe Dolomiti ni vodil trener, zato se
ekipi ŠD DOBROVA 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, 17. krog

Ilirija ExtraLux B - Laby's Mengo 28, 27.04.2019

Igralec ekipe Labys Mengo 28, HURWITS ZACK LUCKY , ki je bil na tekmi izključen v 60. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le
ta v čisti situaciji za dosego zadetka, zato 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.

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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