Maribor , 16.05.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 16. 5. 2018
16/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 16. maj 2018, 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 - 182/1718
Ekipa NK Rače je na članski tekmi z NK Marles hiše, v 23. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela šest rumenih kartonov. Zaradi dosežene vsote
petih rumenih kartonov je NK Rače, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €, torej
skupaj 60,00 €.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718
Sklep št.: K - 183/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 87/1718 se ND Slovenj Gradec zaradi prekrška odstopa od tekmovanja s člansko ekipo v 2.
ligi MNZ Maribor, na podlagi 4. odstavka, 25.e čl. DP izreče denarna kazen v višini 300,00 €. Višja denarna kazen od minimalne je bila izrečena
zaradi oteževalne okoliščine, saj so drugi klubi načrtovali sredstva jih porabili za tekmovanje s člansko ekipo ND Slovenj Gradec, prav tako pa so na
njihovih tekmah prejemali kazni in so bili zato v slabšem položaju, kot če z ekipo ND Slovenj Gradec ne bi igrali. S takim načinom pa so
neposredno vplivali na integriteto tekmovanja oziroma lige, saj so tekmovali skoraj tri četrtine po tem pa so z ekipo odstopili od tekmovanja in
povzročili prej opisane posledice za posamezne ekipe.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 16. krog
NK MIKLAVŽ - NŠ ROHO, 12.05.2018
Sklep št.: K - 184/1718
Izključenemu igralcu Visenjak Žan, NK Miklavž na Dravskem polju, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V
61. minuti je z rokami sunil nasprotnega igralca. Prekršek je storil kot spontano reakcijo na prej storjen grob prekršek nad njim.), po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah

MNZ Maribor Pokal člani_1718, Polfinale
NK TAB Akumulator - NK ZU-VIL Brunšvik, 09.05.2018
Sklep št.: K - 185/1718
Izključenemu igralcu Ožbej Janet, NK Akumulator, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 44. minuti je
zaradi prekrška nad igralcem ekipe Brunšvik prišlo do spora med igralci. Pri tem je igralec ekipe Brnšvika odrinil Janeta Ožbeja, ta pa ga je z rokami
z nizko intenziteto stisnil okoli vratu. Po tem je sodnik igralcu, ki je odrinil Ožbeja pokazal rumeni karton, Ožbeja pa je zaradi nasilnega vedenja
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izključil z rdečim kartonom. Ožbej je igrišče zapustil takoj in se po tekmi vsem opravičil za dejanje.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP,
izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

U7 Najmlajši cicibani 2017/2018
Sklep št.: K - 186/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 89/1718 se ŠD Starše zaradi prekrška drugega neupravičenega izostanka s turnirja U-7 –
najmlajši cicibani, ki je bil organiziran 22. 4. 2018 v Dobrovcih, na podlagi 1. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 75,00 €.

Sklep št.: K - 187/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 90/1718 se NK Miklavž zaradi prekrška neupravičenega izostanka s turnirja U-7 – najmlajši
cicibani, ki je bil organiziran 22. 4. 2018 v Dobrovcih, na podlagi 1. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 50,00 €.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718
Sklep št.: K -188/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 92/1718 se DNŠ Prevalje zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme mladine z NK MB
Tabor, ki je bila delegirana 29. 4. 2018, na podlagi 2. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 150,00 €.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 1. skupina_1718, 19. krog
Paloma Šentilj - NK Malečnik, 12.05.2018
Sklep št.: K - 189/1718
Izključenemu igralcu Črnčič Patrik, NK Paloma, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 43. minuti je z nogo
namerno brcnil nasprotnega igralca, ko se nista borila za žogo, z namenom maščevanja, zaradi prej storjenega prekrška nad njim.), po 18. čl. DP,
na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah

NK MB Tabor - NK MIKLAVŽ, 13.05.2018
Sklep št.: K - 190/1718
Izključenemu igralcu Alić Aziz, NK MB Tabor, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi nešportnega vedenja po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10.
in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U13 Mlajši dečki MNZ Maribor - 9:9 - 2. skupina_1718
Sklep št.: K - 191/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 88/1718 se ŠD Brunšvik zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme U-13 – mlajši
dečki z NK Peca, ki je bila delegirana 21. 4. 2018, na podlagi 1. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 50,00 €.
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U9 Mlajši cicibani MNZ Maribor - 7:7 - Slovenske gorice_1718
Sklep št.: K - 192/1718
V zvezi z ugotovitvenim sklepom vodje tekmovanj št. 86/1718 se NK Jarenina zaradi prekrška neupravičenega izostanka s tekme U-9 – mlajši
cicibani z NŠ Šentilj Paloma, ki je bila delegirana 21. 4. 2018, na podlagi 1. odstavka, 25.d čl. DP izreče denarna kazen v višini 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 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.

Stran 3 od 3

