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Ljubljana, 18.04.2018

Zapisnik

26/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 18. april 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

2. liga starejši dečki 17/18, 15. krog

Brinje Grosuplje - Komenda, 15.04.2018

Dne 15.4. 2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Brinje Grosuplje : Komenda , na kateri je pri ekipi Brinje Grosuplje nastopil
igralec ČALETA MATIC, ki pa nebi smel nastopiti, ker je v tistem vikendu že nastopill na tekmi med ekipama Brinje : Krka v tekmovanju NZS. Zato se
na podlagi člena 31 DP NZS ekipo Brinje Grosuplje, trenerja MARKOVIČ GORANA in igralca ČALETA MATICA poziva, da v zvezi s nastopom igralca
podajo pisno izjavo in jo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana v roku 24 ur po prejemu obvestila.

Regionalna Ljubljanska liga 17/18, 16. krog

Svoboda Kisovec - Roltek Dob, 14.04.2018

Igralec ekipe Svoboda Kisovec, OMERHODŽIĆ EKREM , ki je v 61. minuti zaradi ugovarjanja na sodniško odločitev 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.

Slovan - Svoboda Ljubljana, 14.04.2018

Igralec ekipe Slovan, HASANAGIĆ HARIS, ki je v 75. 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.

Mladinska 1.liga 17/18, 14. krog

Bela krajina 2016 - Črnuče, 14.04.2018

Dne 14.4. 2018 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Bela Krajina 2016 : Črnuče, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Črnuče 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
Bela Krajina 2016.Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Bela Krajina 2016. Na podlagi
9/1-3 člena in v zvezi s 25/1-1 členom DP NZS ter 45/4 člena TPZTE v ligah MNZ Ljubljana se ekipi ČRNUČE izreka denarna kazen v višini 200,00
EUR, pri izreku višine denarne kazni se je upoštevalo, da je šlo za ponovitveno kršitev. Ker ekipa Črnuče v tekočem prvenstvu ni odigrala že dve
tekmi, se ekipo ČRNUČE na podlagi člena 55 Tekmovalnega pravilnika NZS in v zvezi s členom 9/3-3, členom 25/1 DP NZS izreka disciplinski ukrep
"IZKLJUČITEV IZ TEKMOVANJA".

Mladinska 1.liga 17/18, 14. krog

Zagorje Trbovlje A - Svoboda Ljubljana A, 15.04.2018
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Igralec ekipe Zagorje Trbovlje A, FAŠING ŽIGA, ki je v 75. minuti zaradi žalitve sodnika z neprimernimi besedami 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 igralčevo opravičilo sodniku po tekmi.

Starejši dečki 1. liga 17/18, 15. krog

Bartog Trebnje - Litija, 15.04.2018

Dne 14.4.2018 bi se morala odigrati prvenstvena tekma med ekipama Bartog Trebnje : Litija, ki pa ni bila odigrana, ker ekipa Litije 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
Bartog Trebnje. Organizatorju tekmovanja se naroča, da izvrši sklep o registraciji tekme z rezultatom 3 : 0 za ekipo Bartog Trebnje. 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 LITIJE izreka denarna kazen v višini 160,00 EUR.

Starejši dečki 2. liga 17/18, 15. krog

Bravo Publikum - Extrem, 13.04.2018

Igralec ekipe Extrem, DUŠIČ JURE , ki je bil na tekmi izključen v 46. minuti, zaradi prekrška nad nasprotnim igralcem, ko je bil le ta v čisti situaciji za
dosego zadetka, zato se na podlagi člena 9/2 in v zvezi s členom 19/1 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 1 (eni) tekmi.

2.liga mlajši dečki 17/18, 15. krog

Dren - Vrhnika - Kalcer Radomlje, 15.04.2018

Igralec ekipe Dren-Vrhnika, ĆORIĆ ALEKS , ki je v 50. minuti zaradi namernega izgubljanja igralnega časa, 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.

4.liga mlajši dečki 17/18, 14. krog

Krka Lev - Dol, 15.04.2018

Dne 15.4.2018 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Krka Lev : Dol, na kateri so pri ekipi Krka Lev nastopili igralci Vasić Žiga, Vasić
Luka in Hvalec Gaj, ki pa nebi smeli nastopiti, ker so prijavljeni za nastopanje pri ekipi Krka Lev, katera nastopa v 1. LIGI MLAJŠI DEČKI. Zato se na
podlagi člena 31 DP NZS, ekipo Krka Lev, trenerja Kostanjšek Primoža in vse tri zgoraj naštete igralce poziva, da v zvezi nastopa podajo pisno izjavo
in jo v roku 24 ur po prejemu obvestila dostavijo na sedež MNZ Ljubljana.

Mladinska 2.liga 17/18, 4. krog

Svoboda Ljubljana B - Komenda, 11.04.2018

Igralec ekipe Komenda, FARTEK LUKA , ki je v 28. minuti zaradi namernega igranja z roko, s katerim je preprečil doseganje 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.

Mladinska 2.liga 17/18, 15. krog
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Bartog Trebnje - Jevnica, 15.04.2018

Igralec ekipe Jevnica, NOVAK ŽIGA, ki je v 63. minuti zaradi udarjanja 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 2 (dveh) tekmah.

Igralec ekipe Jevnica, JAGRIČ ROK , ki je v 66. minuti zaradi ugovarjanja na sodniško odločitev 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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