Maribor , 19.10.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 19. 10. 2018
38/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 19. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
1. Članska liga MNZ Maribor_1819
Sklep št.: K - 90/1819
Ekipa NK S Rojko Dobrovce je na članski tekmi z NK Korotan Prevalje, v 9. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov in en
rdeč karton. Zaradi dosežene vsote petih rumenih kartonov in rdečega kartona, ki je posledica dveh rumenih kartonov, je NK S Rojko Dobrovce, za
vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 € in za rdeči karton na podlagi 2. alineje 1. odstavka
22. čl. DP, dolžan plačati 25 €, torej skupaj 75,00 €.

Sklep št. K -91/1819
Odstranjeno uradno osebno Podvinski Niko, NK Korotan, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, zaradi ponovljenega prekrška ugovarjanja in
protestiranja ter žalitev sodnikov (V 55. minuti je glavni sodnik s tehničnega prostora odstranil kršitelja, kjer je večkrat ugovarjal in protestiral
zoper odločitve pomočnice sodnika in se do nje vedel nešportno oziroma žaljivo. Po odstranitvi s kršitvami nadaljeval tako, da je se je še naprej
vedel žaljivo in ves čas do konca tekme, z neposredne bližine tehničnega prostora, med gledalci, nešportno komentiral sojenje.), za prekršek po
23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na dveh (2) zaporednih tekmah.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo iz katerega izhaja, da se je po tekmi vsem iskreno opravičil in obžaloval svoje dejanje.

Sklep št.: K - 92/1819
Po izvedenem disciplinskem postopku zoper prijavljeno uradno osebo Pulić Demi, NK Rače, ki je bil na tekmi v vlogi maserja, zaradi suma storitve
prekrška po 23. čl. DP, ker naj bi se nešportno in neetično vedel, ko ni opravil naloge, ki bi jo moral, se postopek v skladu s 36. čl. DP USTAVI.
Po zagovoru in pridobljenem poročilu glavnega sodnika srečanja je bilo ugotovljeno, da v 73, minuti ni dovolil ali zahteval, da bi oseba za nudenje
pomoči Pulić vstopila v igrišče in nudila pomoč, zaradi česar je bilo potrebno odločiti, da ravnanje ni prekršek.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 9. krog
NK Korotan Prevalje - NK SRojko Dobrovce, 13.10.2018
Sklep št.: K - 93/1819
Izključeni igralec Borovnik Boštjan, DNŠ Prevalje, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 60. minuti je med
igranjem za žogo v glavo zadel-udaril nasprotnega igralca. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj . Pri tem ni bil nihče poškodovan oziroma niso
nastale posledice.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah
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Sklep št.: K - 94/1819
Izključeni igralec Pipenbaher Nejc, NK Dobrovce, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Starše - NK Cerkvenjak, 13.10.2018
Sklep št.: K - 95/1819
Izključeni igralec Roškarič Žan, NK Cerkvenjak, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre po 18. čl. DP, na podlagi
9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

ŠD Marjeta na Dravskem polju - NK Rošnja - Loka, 14.10.2018
Sklep št.: K - 96/1819
Izključeni igralec Nahberger Denis, NK Loka-Rošnja, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žalitev in grožnje sodniku,
kar se šteje kot težje nešportno vedenje (V 65. minuti je najprej verbalnom žalil drugega pomočnika sodnika, zaradi česar ga je glavni sodnik
izključil z rdečim kartonom. Po izključitvi je s prekrškom nadaljeval in žalil še glavnega sodnika. Med zapuščanjem igrišča je z žalitvami nadaljeval,
pri tem pa je izrekel tudi grožno, da bi moral sodnika ubiti.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na
petih (5) zaporednih tekmah.
Kazen je bila izrečena v skladu s 4.E točko I. poglavja Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819
Sklep št.: K - 97/1819
Ekipa NK ROHO je na članski tekmi z NK Paloma, v 8. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov. Zaradi dosežene vsote
petih rumenih kartonov je ŠD Rogoza, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžano plačati 10.00 €, torej
skupaj 50,00 €.

Sklep št.: K - 98/1819
Ekipa NK Paloma je na članski tekmi z NK ROHO, v 8. krogu 2. članske lige MNZ Maribor prejel dva rdeča kartona. Zaradi prejetih dveh redečih
kartonov, ki sta posledica drugega rumenega kartona je NK Paloma, na podlagi, 2. alineje, 2. odstavka 22. člena DP, za vsak rdeči karton dolžan
plačati 25,00 €, torej skupaj 50,00 €.

Sklep št.: K - 99/1819
Na podlagi 28. in 30. čl. DP je uveden disciplinski postopek zoper izključenega in prijavljenega igralca Weingerl Alen, FC VOP Prepolje, zaradi suma
storitve prekrška po 18. čl. DP, ker naj bi po izključitvi, v 74. minuti s pestjo v glavo udaril sodnika. Ko se je ta sklonil, ga je še brcnil v glavo in zatem
hotel z njim fizično obračunavati še naprej. Ves čas je sodniku grozil, njegovo nadaljevanje kršitve pa so preprečili soigralci. Zaradi tega je sodnik
tekmo prekinil.
Izključenemu igralcu se v skladu z 32. in 33. čl. DP izreka suspenz.
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Glede na podan zagovor domnevnega storilca prekrška se poziva glavnega sodnika, da se opredeli do zagovora in dodatno pojasni tiste dele
zagovora, ki so v nasprotju z vsebino poročila o izključitvi.
Prav tako se poziva oba pomočnika sodnika, da podata izjavo v zvezi z domnevnim prekrškom in podanim zagovorom domnevnega kršitelja.

Sklep št.: K - 100/1819
FC VOP Prepolj - NK Zlatoličje
Izključeni igralec Vučak Miha, FC VOP Prepolje, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka
(V 5 minuti je kršitelj s prekrškom preprečil nasprotnemu igralcu doseči zadetek.), po 18. členu DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen
prepovedi nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

2. Članska liga MNZ Maribor_1819, 8. krog
NŠ ROHO - Paloma, 13.10.2018
Sklep št.: K - 101/1819
Izključeni igralec Rošker Rene, NK Paloma, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre po 18. čl. DP, na podlagi 9.,
10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Sklep št.: K - 102/1819
Izključeni igralec Bezjak Žiga, NK Paloma, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre po 18. čl. DP, na podlagi 9.,
10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor_1819, 6. krog
NŠ NK Radlje - Pobrežje, 10.10.2018
Sklep št.: K - 103/1819
Izključeni igralec Bejta Semir, NK Pobrežje Maribor, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 62. minuti je s
prekomerno silo startal na nasprotnega igralca. Po tekmi se je za svoje ravnanje opravičil.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče
kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

U13 Mlajši dečki - 11:11 - MNZ Maribor_1819
Sklep št.: K - 104/1819
Odstranjeno uradno osebno Denša Štefan, KNK Fužinar, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, zaradi prekrška nedovoljenega vstopa v igrišče in
protestiranja zoper sodniške odločitve, zaradi česar ga je sodnik odstranil z igrišča, se za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen
prepoved dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na eni (1) zaporedni tekmi.
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U13 Mlajši dečki - 11:11 - MNZ Maribor_1819, 7. krog
NŠ Pesnica-Jarenina - FUŽINAR, 14.10.2018
Sklep št.: K - 105/1819
Izključeni igralec Guzej Til, KNK Fužinar, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška ugovarjanja po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in
19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U7 Najmlajši cicibani MNZ Maribor_1819
Sklep št.: K - 106 - /1819
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 32/1819 se ŠD Starše zaradi neupravičenega neprihoda na turnir ekip U7, ki je bil delegiran
na dan 29. 9. 2018, na stadionu NK Brunšvik, na podlagi 1. odstavka 25.d čl. izreče denarna kazen 50,00 €.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene
disciplinskevkazni je dovoljena pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.O pritožbi
zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in
priporočeno po pošti.
Disciplinski sodnik MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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