Maribor , 06.04.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 6. 4. 2018
7/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 06. april 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, 17. krog
NK RADLJE - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 30.03.2018
Sklep št. K - 135/1718
Izključen igralec Milutinović Nikola, ŠD Marjeta na Dravskem Polju, se zaradi dveh opominov (ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi in
zaradi prekrška nešportnega obnašanja do sodnice (po izključitvi je v znak protesta, z razdalje približno treh metrov pljunil sodnico tako, da jo je
pljunek zadel po nogi, v višini nad kolenom), po 18. čl. v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas pet (5) mesecev.
Na podlagi 6. čl. DP se izreče enotna kazen pet (5) mesecev prepovedi nastopanja, t.j. do 30. 8. 2018.
Po končani tekmi se je sodnici opravičil za dejanje.

Paloma - NK Starše, 31.03.2018
Sklep št. K - 136/1718
Izključen igralec Breznik Matej, NK Paloma, se zaradi dveh opominov (vstop v igro brez dovoljenja sodnika), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK Rače - NK gostilna Lobnik Slivnica, 31.03.2018
Sklep št. K - 137/1718
Izključen igralec Rojht Denis, NK Rače, se zaradi dveh opominov (brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

NK ZU-VIL Brunšvik - NK Cerkvenjak, 31.03.2018
Sklep št.: K - 138/1718
Izključeni igralec Govedič Blaž, NK Cerkvenjak, ki je bil v izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška pljuvanja proti sodniku (V 70,
minuti je pljunil proti sodniku, vendar ga ni zadel, ker se ni strinjal z dosojenim kazenskim strelom.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP,
izreče kazen prepovedi nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.
Po izkljućitvi je športno zapustil igrišče in se po končani tekmi opravičil sodniku.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718
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Sklep št. K - 139/1718
Po izvedenem disciplinskem postopku se prijavljena uradna oseba Prednik Benjamin, NK Pohorje, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, zaradi
prekrškov protestiranja in žaljivega vedenja do sodnikov (Kaznovani je bil zaradi ponavljanja protestiranja in ugovarjanja sodniškim odločitvam
odstranjen s tehničnega prostora v 33 minuti tekme. Po odstranitvi je s kršitvami nadaljeval in se do sodnikov vedel žaljivo.), po 23. čl., v skladu z 9.
čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na treh (3) zaporednih tekmah.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja opis kršitev. Prav tako je bilo upoštevano pojasnilo vodje NŠ NK Pohorje, iz
katerega izhaja, da so v NK Pohorje zoper trenerja ukrepali, da se zavedajo da je trenerja potrebno ustrezno sankcionirati in da se za dejanja
trenerja v imenu kluba opravičujejo sodnikom, igralcem in vsem prisotnim na tekmi. Prav tako je bil upoštevan pisni zagovor kaznovanega iz
katerega izhaja, da dejanje obžaluje in da se zanj vsem opravičuje.

Sklep št. K - 140/1718
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. VT – 66/1718, da je NK Paloma Sladki Vrh z ekipo U-19 odstopila od tekmovanja, se na
podlagi 3. odstavka, 25e čl. DP NK Paloma izreče kazen v višini 150,00 €.
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo kluba, da so jim po polovici prvenstva mladinski igralci odpovedali sodelovanje, da klub do sedaj
zaradi podobnega ali težjega prekrška ni bil kaznovan in da so vodstvo tekmovanja pravočasno obvestili o odstopu, saj s tem niso nastali dodatni
stroški.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 1. skupina_1718, 13. krog
NK Malečnik - NK MIKLAVŽ, 02.04.2018
Sklep št. K - 141/1718
Izključen igralec Đuran Nejc, NK Miklavž na Dravskem polju, se zaradi dveh opominov (spotikanje), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 2. Skupina_1718, 10. krog
NK Kungota - Marles hiše, 02.04.2018
Sklep št. K - 142/1718
Izključen igralec Jagodič Niko, NK Limbuš Pekre, se zaradi dveh opominov (spotikanje), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 2. skupina_1718, 9. krog
NŠ ROHO - Lenart, 02.04.2018
Sklep št. K - 143/1718
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Izključen igralec Moleh Matjaž, NK Lenart, se zaradi dveh opominov (spotikanje), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 1. liga_1718, 14. krog
Paloma Šentilj - Korotan Akumulator, 02.04.2018
Sklep št. K - 144/1718
Izključen igralec Podojstršek Nejc, DNŠ Prevalje, se zaradi direktne izključitve z rdečim kartonom (prekršek v čisti suituaciji za dosego zadetka), po
18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U13 Mlajši dečki MNZ Maribor - 11:11_1718, 12. krog
NK MIKLAVŽ - Fužinar , 02.04.2018
Sklep št. K - 145/1718
Izključen igralec Planšak Nejc, KNK Fužinar, se zaradi prekrška nasilne igre (V 47. minuti je med prerivanjem z nasprotnim igralcem le tega brcnil
po nogi. Po izključitvi je igrišče zapustil športno, pri tem pa niso nastale druge posledice.), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

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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