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Ljubljana, 15.11.2017

Zapisnik

19/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 15. november 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 17/18, 11. krog

Litija - Bela krajina 2016, 11.11.2017

Igralec Litija, HALILOVIĆ IBRIŠIM, ki je v 80. minuti zaradi nešportnega odnosa do sodnika 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.Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je igralec po izključitvi slekel dres in nešportno zapustil igrišče.

Igralec Bele Krajina 2016, GANGL BLAŽ, ki je v 92. minuti zaradi poskusa udarjanja nasprotnega igralca z glavo v glavo, 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevalo, da je bil igralec izzvan s nasprotnikovim obnašanjem.

Slovan - Svoboda Kisovec, 11.11.2017

Igralec Svoboda Kisovec, BAŠ TILEN, ki je v 38. minuti zaradi nevarnega starta na nasprotnega igralca prejel rdeč karton in bil izključen, se na
podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 3 (treh) tekmah.

4.liga mlajši dečki 17/18, 10. krog

Kamnik B - Hermes Ljubljana, 04.11.2017

Trenerju ekipe Ljubljana Hermes, MEHIĆ EDIN, ki je po tekmi pristopil do sodnika in se nešportno vedel do njega , ter bil zaradi tega prijavljen, 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala trenerjeva pisna izjava.

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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