Ljubljana, 02.10.2018

Zapisnik
9/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v torek, 02. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. SKL Zahod 2018/19, 8. krog
FC Koper - Arne Tabor 69, 30.09.2018
Igralec ekipe Arne Tabor 69, ŽIBERT GAL, ki je v 78. minuti zaradi nešportnega obnašanja do sodnika, prejel drugi rumeni karton in bil izključen
sena 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 upoštevala igralčeva
predkaznovanost, kakor tudi njegova pisna izjava.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Arne Tabor 69 – na tekmi so prejeli 4 rumene kartone in rdeč karton , se na podlagi določil
9/1.,25.,26.in v povezavi s 13.členom DP NZS, ŠD TABOR 69 VIŽMARJE-BROD izreče DENARNA KAZEN v višini 65€ /petinšestdeset evrov/. Pri izreku
kazni se je upoštevalo, da je bil ekipi že izrečen disciplinski ukrep OPOZORILO.

Trener ekipe Arne Tabor 69, LUKANČIČ IGOR, ki je bil v 60. minuti zaradi 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. Pri izreku kazni se je upoštevala trenerjeva pisna
izjava.

Krka - ND Primorje, 30.09.2018
Igralec ekipe Krka, FALKNER TEVŽ, ki je v 80. minuti zaradi nasilne igre proti nasprotnemu igralcu, 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 kazni se je upoštevalo
igralčevo opravičilo sodniku po koncu tekme.
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.
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