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Ljubljana, 05.10.2016

Zapisnik

10/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 05. oktober 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 16/17, 6. krog

Termit Moravče - Interblock, 01.10.2016

Igralec Termit HROVAT MIHA, ki je v 90. minuti zaradi nešportnega obnašanja do sodnika prejel rdeči karton in bil izključen, se na podlagi člena 9/2
in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Litija - Dolomiti, 01.10.2016

Igralec Dolomiti PREBIL JAKA, ki je v 94. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s
členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Cockta Kresnice - Svoboda Ljubljana, 01.10.2016

Igralec Kresnice MILINKOVIČ LAZAR, ki je v 52. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca prejel rdeč karton in bil izključen, se na podlagi člena
9/2 in v zvezi s členom 19/4 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je bil igralec izzvan s
strani nasprotnika in se po tekmi sodniku opravičil za svoje dejanje.

Igralec Svoboda Ljubljana JUDEŽ KLEMEN, ki je v 52. minuti zaradi izivanja nasprotnega igralca prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na
podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva
predkaznovanost.

Litija - Dolomiti, 01.10.2016

Trener ekipe Litija CIRAR ROK, ki je bil v 44. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, odstranjen s klopi za rezervne igralce,
ter pri odhodu z igrišča žalil sodnike in nakazal udarec v glavo proti prvemu pomočniku sodnika. Ob polčasu tekme je počakal sodnike pred
vhodom v objekt in poskušal fizično obračunati z njimi, kar so mu preprečili njegovi igralci. Zato se mu na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom
24/1,4 DP NZS izreka disciplinski ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 4 (štirih) tekmah.

Predsednik kluba Litija ZAVRL GREGOR je med polčasom tekme preklinjal, zmerjal in žalil sodnike z neprimernimi besedami ter za njimi stopil v
slačilnico. Po zaključku tekme je Zavrl počakal sodnike pred njihovo garderobo, kjer jih je ponovno žalil, jim grozil ter porinil sodnika v hrbet. Zato
se Zavrl Gregorja poziva, da poda pisno izjavo in v njej obrazloži svoje obnašanje na tekmi. Izjavo dostavi na sedež MNZ Ljubljana do 11. oktobra
2016.

Mladinska 1. liga 16/17, 4. krog

Ivančna Dana Mirna - Interblock, 25.09.2016
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Dne 25. 9. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama Ivančna Dana Mirna - Interblock, na kateri so pri ekipi Interblock nastopili igralci Agron Shala,
Amir Bašić in Smajić Edvin, ki pa ne bi smeli nastopiti, ker so v istem vikendu že igrali za ekipo Interblock v tekmovanju NZS. Zato se ekipo
Interblock poziva, da v zvezi z nastopom omenjenih igralcev podajo pisno izjavo z obrazložitvijo in jo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana do 11. 10.
2016.

Mladinska 1. liga 16/17, 5. krog

Litija - Kolpa, 02.10.2016

Igralec Litija HRNJIĆ MAHIR, ki je v 87. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s
členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dve) tekmi. Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost.

Zagorje - Laby's Mengo 28, 02.10.2016

Igralec Zagorje BAŠ TILEN, ki je v 63. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s
členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Trener ekipe Zagorje GRČAR TADEJ, ki je bil v 65. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, odstranjen s klopi za rezervne
igralce, pred tem je že bil opozorjen zaradi svojega obnašanja, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS izreka disciplinski ukrep
prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi.

Kadetska liga 1. liga 16/17, 5. krog

Interblock - Termit Moravče, 02.10.2016

Igralec Termit PER KLEMEN, ki je v 69. minuti zaradi spotikanja nasprotnega igralca prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena
9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Starejši dečki 1. liga 16/17, 6. krog

Zagorje - Litija, 01.10.2016

Igralec Zagorje TRDIN GAŠPER, ki je v 66. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi
s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Igralec Litija ĆUĆIĆ DARKO, ki je v 66. minuti zaradi prekrška nad igralcem, kateri je bil v čisti situaciji za dosego zadetka, prejel rdeči karton in bil
izključen, se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Igralec Zagorje KLOPČIČ GAL, ki je v 35. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca prejel rdeč karton in bil izključen, se na podlagi člena 9/2 in v
zvezi s členom 19/4 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.
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Igralec Litija KRIŽAJ LUKA, ki je v 66. minuti zaradi brezobzirne igre prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s
členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

Starejši dečki 2. liga 16/17, 3. krog

Ilirija 1911 Extra-Lux B - Jezero Medvode, 10.09.2016

Dne 10. 9. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama ILIRIJA 1911 EXTRA LUX : JEZERO MEDVODE v kategoriji 2. Liga starejši dečki, na kateri je pri
ekipi JEZERO MEDVODE nastopil igralec LADIHA MARKO, ki pa ne bi smel nastopiti, ker je bil isti dan že vpisan v zapisnik tekme med ekipama
OLIMPIJA LJUBLJANA : JEZERO MEDVODE v kategoriji 1. Liga mlajši dečki, kjer v pravilih za to tekmovanje piše, da morajo vsi igralci vpisani v
zapisniku, na tekmi tudi nastopiti. Zato, ker je na tekmi med ekipama ILIRIJA 1911 EXTRA LUX : JEZERO MEDVODE pri ekipi JEZERO MEDVODE
nastopil igralec LADIHA MARKO, ki ni imel pravice nastopa, ker v istem dnevu lahko nastopi le na eni tekmi, se na podlagi 63. člena Tekmovalnega
pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-12 členom DP NZS, se tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo ILIRIJA 1911 EXTRA LUX.
Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo ILIRIJA 1911 EXTRA LUX.

Dne 10.9.2016 je bila odigrana tekma med ekipama ILIRIJA 1911 EXTRA LUX : JEZERO MEDVODE v kategoriji 2. Liga starejši dečki, na kateri je pri
ekipi JEZERO MEDVODE nastopil igralec LADIHA MARKO, ki pa nebi smel nastopiti, ker je bil isti dan že vpisan v zapisnik tekme med ekipama
OLIMPIJA LJUBLJANA : JEZERO MEDVODE v kategoriji 1. Liga mlajši dečki, kjer v pravilih za to tekmovanje piše, da morajo vsi igralci vpisani v
zapisniku, na tekmi tudi nastopiti. Zato, ker je na tekmi med ekipama ILIRIJA 1911 EXTRA LUX : JEZERO MEDVODE pri ekipi JEZERO MEDVODE
nastopil igralec LADIHA MARKO, ki ni imel pravice nastopa, ker v istem dnevu lahko nastopi le na eni tekmi, se VUKOVIČ DANILU trenerju ekipe
JEZERO MEDVODE na podlagi 9/1-1 člena in v zvezi s 24/1 členom DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna
izjava ekipe.

Dne 10.9.2016 je bila odigrana tekma med ekipama ILIRIJA 1911 EXTRA LUX : JEZERO MEDVODE v kategoriji 2. Liga starejši dečki, na kateri je pri
ekipi JEZERO MEDVODE nastopil igralec LADIHA MARKO, ki pa nebi smel nastopiti, ker je bil isti dan že vpisan v zapisnik tekme med ekipama
OLIMPIJA LJUBLJANA : JEZERO MEDVODE v kategoriji 1. Liga mlajši dečki, kjer v pravilih za to tekmovanje piše, da morajo vsi igralci vpisani v
zapisniku, na tekmi tudi nastopiti. Zato, ker je na tekmi med ekipama ILIRIJA 1911 EXTRA LUX : JEZERO MEDVODE pri ekipi JEZERO MEDVODE
nastopil igralec LADIHA MARKO, ki ni imel pravice nastopa, ker v istem dnevu lahko nastopi le na eni tekmi, se mu na podlagi 9/1-1 člena in v zvezi
s 19/1-8 členom DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

Starejši dečki 3. liga 16/17, 5. krog

Dol - Črnuče, 25.09.2016

Dne 25. 9. 2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK DOL : NK ČRNUČE, pred začetkom katere je sodnik ugotovil pri pregledu športnih
izkaznic, da je hotel na športno izkaznico igralca MILČEVSKI SIMONA nastopiti drug igralec, kar pa mu je sodnik preprečil. Prav tako je ekipo
ČRNUČ vodil trener BABNIK BLAŽ, ki pa nebi smel biti na klopi, ker mu je bil izrečen disciplinski ukrep. Zato se poziva igralca MILČEVSKI SIMONA,
trenerja BABNIK BLAŽA in ekipo ČRNUČE, da v zvezi zgoraj navedenega podajo pisno izjavo s obrazložitvijo in jo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana
do 11. 10. 2016.

Starejši dečki 3. liga 16/17, 6. krog

Arne Tabor 69 - Ljubljana Hermes , 01.10.2016

Trener ekipe ŠD Tabor 69 IVANUŠA ROMAN, ki je bil v 41. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve, odstranjen s klopi za 
rezervne igralce, pred tem je že bil opozorjen zaradi svojega obnašanja, se na podlagi člena 9/2-4 in v zvezi s členom 24/1 DP NZS izreka 
disciplinski ukrep prepoved dostopa do garderob in do uradnega tehničnega prostora na 1 (eni) tekmi.
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3. liga mlajši dečki 16/17, 5. krog

Kamnik - Vir, 25.09.2016

Dne 25.9.2016 je bila odigrana tekma med ekipama NK KAMNIK : NK VIR, na kateri je ekipo KAMNIKA vodil trener KLANJŠEK MATJAŽ, ki pa nebi
smel biti na klopi, ker mu je bil izrečen disciplinski ukrep. Zato se poziva trenerja KLANJŠKA in ekipo KAMNIKA, da v zvezi zgoraj navedenega
podajo pisno izjavo s obrazložitvijo in jo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana do 11. 10. 2016. Prav tako se poziva AGOVIĆ DENISA trenerja NK
KAMNIK, da poda pisno izjavo in v njej obrazloži, koliko tekem je vodil v vikendu 25. in 26. 9. 2016, ter jo dostavi na sedež MNZ Ljubljana do 11. 10.
2016.

Mladinska liga 2. liga 16/17, 6. krog

Šmartno - Olimpija Ljubljana, 01.10.2016

Igralec Šmartno HALIBAŠIĆ MAID, ki je v 87. minuti zaradi brcanja žoge po piskanju sodnika prejel drugi rumeni karton in bil izključen se na podlagi
člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

MNZ liga 16/17, 6. krog

DD Dren - Ljubljana Hermes, 02.10.2016

Igralec Ljubljana Hermes ZAKRAJŠEK ROK, ki je v 84. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca prejel rdeč karton in bil izključen, se na podlagi
člena 9/2 in v zvezi s členom 19/4 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.

Igralec Ljubljana Hermes STOJANOVIĆ DEJAN, ki je v 68. minuti zaradi brcanja nasprotnika prejel rdeč karton in bil izključen, se na podlagi člena
9/2 in v zvezi s členom 19/4 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.

Zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba na komisijo za pritožbe MNZ Ljubljana v roku treh dni od objave zapisnika disciplinskega sodnika na
spletni strani MNZ Ljubljana Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana taksa v višini
160€.

DISCIPLINSKI SODNIK
Ludvik Faflek l. r.
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