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Ljubljana, 14.06.2017

Zapisnik

32/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 14. junij 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Kadetska liga 1. liga 16/17

,

Ekipa Litija je na MNZ Ljubljana poslala dopis, da odstopa od nadaljnega temovanja v spomladanskem delu, zato se ekipi LITIJA na podlagi člena
9/1-3, člena 13, člena 25/1-2 DP NZS in v zvezi s členom 45/12 Tekmovalnih propozicij za tekmovanje ekip v ligah MNZ Ljubljana, izreka denarna
kazen v višini 700,00 EUR. Pri izreku kazni se je upoštevala pisna izjava ekipe.

2. liga mlajši dečki 16/17, 22. krog

Termit Moravče - MNC Vrhnika, 09.06.2017

Igralec MNC Vrhnika, LUKEŽIČ FILIP, ki je v 58. minuti zaradi stalnega kršenja nogometnih pravil 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.

Mladinska liga 2. liga 16/17, 21. krog

Jevnica - Bela krajina 2016 , 10.06.2017

Igralec Jevnica, KISOVEC MAKS, ki je v 70. minuti , ko je sedel na klopi za rezervne igralce, zaradi nešportnega obnašanja do nasprotnih igralcev in
po opozorilu sodnika naj se umiri, začel žaliti sodnika z neprimernimi besedami ter zato 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 4 (štirih) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevala igralčeva
predkaznovanost.

Igralec Bela krajina 2016, MARJANOVIĆ NIKOLA, ki je v 72. minuti zaradi medsebojnega odrivanja s nasprotnim igralcem 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 Jevnica, SMODIŠ BLAŽ, ki je v 72. minuti zaradi medsebojnega odrivanja s nasprotnim igralcem prejel drugi rumeni karton in bil
izključen,ter po izključitvi žalil sodnika z neprimernimi besedami , se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo
nastopanja na 4 (štirih) tekmah.

Cicibani U-11 skupina B 16/17, 15. krog

Sostro 2013 - Kočevje, 13.05.2017
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Dne 13.5.2017 bi se morala odigrati tekma med ekipama SOSTRO 2013 : KOČEVJE , ki pa ni bila odigrana , ker ekipa Kočevja ni hotela nastopiti
zaradi slabo pripravljenega igrišča, ki naj je bilo po mnenju predstavnika ekipe Kočevje, nevarno za igralce. Zato se ekipi SOSTRO 2013 na podlagi
člena 9/1-2, člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR in se jih poziva, da v bodoče poskrbijo, da bo igrišče primerno in varno za igro.

Dne 13.5.2017 bi se morala odigrati tekma med ekipama SOSTRO 2013 : KOČEVJE , ki pa ni bila odigrana , ker ekipa Kočevja ni hotela nastopiti
zaradi slabo pripravljenega igrišča, ki naj je bilo po mnenju predstavnika ekipe Kočevje, nevarno za igralce. Zato se ekipi KOČEVJE na podlagi člena
9/1-2, člena 25 DP NZS izreka disciplinski ukrep UKOR in se jih poziva, da v bodoče o primernosti igrišča ne odločajo predtekmo, ker je o tem
odločil pristojni organ za igrišča.

MNZ liga 16/17, 20. krog

Dragomer - DD Dren, 03.06.2017

Dne 3. 6. 2017 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Dragomer : DD Dren, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa DD Dren ni
prišla na tekmo. Zato se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-1 členom DP NZS, tekma registrira 3 : 0 za
ekipo Dragomer. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Dragomer. Na podlagi 9/1-3
člena in v zvezi s 25/1-1 člena DP NZS , ter 45/4 člena TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi DD DREN izreka denarna kazen v višini 160,00EUR.

MNZ liga 16/17, 21. krog

DD Dren - Dol, 10.06.2017

Dne 10. 6. 2017 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama DD Dren : Dol, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa DD Dre ni
prišla na tekmo. Zato se na podlagi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s 12a členom, 25/1-1 členom DP NZS, tekma registrira 3 : 0 za
ekipo Dol. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Dol. Na podlagi 9/1-3 člena in v zvezi
s 25/1-1 člena DP NZS , ter 45/4 člena TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi DD DREN izreka denarna kazen v višini 200,00EUR.Pri izreku kazni se je
upoštevalo , da je šlo za ponovitveno kršitev.

Vir - Dragomer, 11.06.2017

Igralec Dragomer, PUGELJ UROŠ, ki je v 83. minuti zaradi brezobzirne igre proti nasprotnemu igralcu 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.

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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