Maribor , 24.11.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 24. 11. 2017
36/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 24. november 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ Maribor_1. članska liga_1718
Sklep št.: K - 119/1718
Ekipa NK Cerkvenjak je na članski tekmi z NK Paloma, v 13. krogu 1. članske lige MNZ Maribor prejel dva rdeča kartona in še dva rumena kartona.
Eden rdeči karton je posledica dveh rumenih kartonov in eden direktni rdeči karton. Zaradi prejetih dveh redečih kartonov je NK Cerkvenjak, na
podlagi, 1., 2. in 3. alineje, 2. odstavka 22. člena DP, dolžan za direktni redeči karton plačati 35,00 €, za rdeči karton, ki je posledice dveh rumenih
kartonov 25,00 € in za dva rumena kartona 20,00 €, torej skupaj 80,00 €.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 13. krog
Paloma - NK Rače, 18.11.2017
Sklep št.: K - 120/1718
Izključenemu igralcu Isufi Burim, NK Paloma, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žalitve sodnika (V 85. minuti je
izključeni igralec verbalno žalil glavnega sodnika, ko je ta dosodil prekršek.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.

NK gostilna Lobnik Slivnica - NK Cerkvenjak, 18.11.2017
Sklep št.: K - 121/1718
Izključenemu igralcu Klobasa Aljaž, NK Cerkvenjak, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška vlečenja, 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 disciplinske
kazni 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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