Maribor , 02.11.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 02. 11. 2018
43/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 02. november 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 - 113/1819
Po izvedenem disciplinskem postopku se NK Duplek, zaradi prekrška nešportnega vedenja njihovih navijačev – uporaba pirotehnike (V 19. minuti
so navijači domače ekipe uporabili prvo pirotehnično sredstvo, ki je povzročilo močan pok, v 34. minuti drugo, ki je počila v roki navijača in ga pri
tem huje poškodovala in v 80 minuti dve dimni bombi.), za prekršek po 24. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče denarna kazen 300,00 €.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo iz katerega nesporno izhaja, da so se navijači domače ekipe vedli kot je opisano.
Pri odločanju o odgovornosti za prekršek je bil upoštevan 3. odstavek 3. čl. DP, ki določa, da je klub odgovoren za vedenje svojih navijačev. Prav
tako je bilo pri določitvi višine kazni upoštevano dejstvo, da intenziteta kršitve ni vplivala na potek tekme.
Ob tem je potrebno ponovno izpostaviti, da je vsaka uporaba pirotehnike na športnih prireditvah obravnavana z ničelno toleranco in da se morajo
vsi deležniki obnašati v športnem duhu. Vzdržati se je potrebno nasilnih ravnanj, ki ogrožajo zdravje. Zavedati se je potrebno, da takšne kršitve
negativno vplivajo na razvoj nogometa in njegov ugled.
Storilec prekrška, kljub pozivu (e-pošta, 25. 10. 2018) pisnega zagovora do izdaje sklepa ni podal.

Sklep št: K - 114/1819
Odstranjeno uradno osebno Ketiš Robert, NK Lenart, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, zaradi ponovljenega prekrška ugovarjanja in
protestiranja, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora in nadaljevanja nešportnega vedeneja, 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.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da se je kršitelj opravičil za dejanje ter pisno pojasnilo in opravičilo
kršitelja poslano v predpisanem roku.

1. Članska liga MNZ Maribor_1819, 11. krog
ŠD Marjeta na Dravskem polju - Marles hiše, 28.10.2018
Sklep št.: K - 115/1819
Izključeni igralec Mlaker Aleš, NK Limbuš Pekre, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška vlečenje 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, 9. krog

Stran 1 od 2

NK RAČE - NK DOBROVCE - NŠ Šentilj, 28.10.2018
Sklep št.: K - 116/1819
Izključeni igralec Bezjak Gašper, NK Šentilj, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška nešportnega obnašanja - slekel dres po 18.
čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Pobrežje - NK MIKLAVŽ, 31.10.2018
Sklep št.: K - 117/1819
Izključeni igralec Merlak Tilen, NK Pobrežje Maribor, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška stalnega kršenja pravil po 18. čl.
DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U15 2. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819, 9. krog
NK DOBRODEJ DOBROVCE - Slovenj Gradec, 27.10.2018
Sklep št.: K - 118/1819
Izključeni igralec Smodič Vito, 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.

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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