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Ljubljana, 21.08.2018

Zapisnik

1/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v torek, 21. avgust 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

2. SML Zahod 2018/19, 1. krog

FC Koper - NK Brinje Grosuplje, 19.08.2018

Igralec ekipe Brinje Grosuplje, ŠPAROVEC ANŽE, ki je v 49. 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.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Brinje Grosuplje – na tekmi so prejeli 4 rumene kartone in rdeč karton , se na podlagi določil člena
9/1-1, člena 25, člena 26 DP NZS, NK BRINJE GROSUPLJE izreče OPOMIN.

2. SKL Zahod 2018/19, 1. krog

ND Primorje - Sava Kranj, 19.08.2018

Igralec ekipe ND Primorje, ČERNIGOJ ALJAŽ, ki je v 46. 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.

Igralec ekipe Sava Kranj, MOHORIČ ALEŠ , ki je bil na tekmi izključen v 72. minuti, ko je namerno igral z roko in s tem preprečil doseganje zadetka
nasprotni ekipi, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni)
tekmi.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Sava Kranj – na tekmi so prejeli 5 rumenih kartonov in rdeč karton , se na podlagi določil člena
9/1-1, člena 25, člena 26 DP NZS, NK SAVA KRANJ izreče OPOMIN.

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave
disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana pritožbena taksa v
višini 400 € na TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko
vložita kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.

Disciplinski sodnik 2. SML/SKL Zahod
Ludvik Faflek l.r.


	Ljubljana, 21.08.2018
	Ljubljana, 21.08.2018
	Ljubljana, 21.08.2018
	Ljubljana, 21.08.2018
	Ljubljana, 21.08.2018




	Zapisnik
	SKLEPE
	2. SML Zahod 2018/19, 1. krog 
	FC Koper - NK Brinje Grosuplje, 19.08.2018

	2. SKL Zahod 2018/19, 1. krog 
	ND Primorje - Sava Kranj, 19.08.2018



