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Ljubljana, 27.09.2017

Zapisnik

10/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 27. september 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 17/18, 5. krog

Cockta Kresnice - Termit Moravče, 23.09.2017

Igralec Termit Moravče, CAPUDER MIHA, ki je v 70. 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.

Litija - Jevnica, 23.09.2017

Igralec Litija, OSREDKAR MATEVŽ, ki je v 44. minuti zaradi nevarnega starta od zadaj 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. Pri izreku kazni se je
upoštevalo igralčevo protestiranje ob izključitvi.

Igralec Jevnica, ZAJC JAKOB, ki je v 38. minuti zaradi nevarne igre proti nasprotnemu igralcu 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. Pri izreku kazni se je
upoštevalo igralčevo opravičilo nasprotnemu igralcu.

Igralec Jevnica, RATAJEC BOR, ki je v 26. 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 5 (petih) tekmah.Pri izreku kazni se je upoštevalo, da je
igralec nešportno zapustil igrišče in se ob polčasu tekme zaletel v sodnika.

Mladinska 1.liga 17/18, 2. krog

Svoboda Ljubljana A - Črnuče, 02.09.2017

Dne 2.9.2017 je bila odigrana prvenstvena tekma med ekipama Svoboda Ljubljana : Črnuče katera se je začela s 20. minutno zamudo, ker je ekipa
Črnuč prepozno oddala športne izkaznice. Zato se na podlagi člena 9/2, člena 25 DP NZS , ekipi ČRNUČE izreka disciplinski ukrep UKOR.

Mladinska 1.liga 17/18, 5. krog

Šmartno - Črnuče, 24.09.2017

Igralec Črnuče, ČOLIČ SRĐAN, ki je v 90. 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.

Igralec Šmartno, RUTOVIĆ SIMON, ki je v 45. 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.
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Termit Moravče - Zagorje Trbovlje A, 24.09.2017

Igralec Zagorje Trbovlje A, PUŠIĆ DAVOR, ki je v 51. minuti zaradi odrivanja 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.

Igralec Zagorje Trbovlje A, OCEPEK DOMEN , ki je bil na tekmi izključen v 36. 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.

Kadetska 1.liga 17/18, 3. krog

Kamnik - Ljubljana Hermes, 09.09.2017

Dne 9.9.2017 je bila v Kamniku odigrana prvenstvena tekma med ekipama Kamnik : Ljubljana Hermes v kategoriji kadetov, na kateri naj bi pri ekipi
Kamnik nastopil na športno izkaznico igralca KOSIĆ RAJKA nastopil drug igralec. Od igralca in ekipe Kamnik so bile zahtevane pisne izjave z
obrazložitvijo, vendar se disciplinski sodnik na podlagi tega ne more odločiti o tem kdo je nastopil. Zato se je odločil , da se v prostorih MNZ
Ljubljana dne 4.10.2017 ob 17.00 uri opravi soočenje na katerega je povabljen igralec Kamnika, KOSIĆ RAJKO, ki s sabo prinese tudi svojo športno
izkaznico, igralec KUSTURIĆ DEJAN iz ekipe Ljubljana Hermes, ter sodnica zgoraj omenjene tekme BOŽIČ LARA.

Kadetska 1.liga 17/18, 5. krog

Šmartno - Črnuče, 24.09.2017

Igralec Črnuče, BOH MARK, ki je v 47. minuti zaradi nešportnega obnašanja do 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.

Kamnik - Svoboda Ljubljana A, 24.09.2017

Igralec Svoboda Ljubljana, JEVRIĆ RIJAD, ki je v 57. minuti zaradi odrivanja nasprotnega igralca, povzročil medsebojno konfrotacijo med več igralci,
ter zato 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)
tekmi.

Dne 23.9.2017 je bila odigrana tekma med ekipama Kamnik : Svoboda Ljubljana , na kateri je sredi drugega polčasa na igrišče prišel navijač
domače ekipe Kamnika in poskušal fizično obračunati s sodnikom. V zvezi zgoraj naštetega se poziva ekipo Kamnik , da o tem poda pisno izjavo in
jo dostavi na sedež MNZ Ljubljana do 2.10.2017.

Termit Moravče - Zagorje Trbovlje, 24.09.2017

Igralec Termit Moravče, LAVRIČ MATIC, ki je v 79. 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.

Kolpa - Bela krajina 2016, 24.09.2017

Igralec Bela Krajina 2016, SKUKAN TIM, ki je v 77. 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 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je
upoštevalo igralčevo opravičilo nasprotnemu igralcu.

1.liga mlajši dečki 17/18
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Dne 17.6.2017 je bil v Ljubljani odigran mednarodni turnir v kategoriji U-12 na katerem je nastopila ekipa NK Bravo za katero pa so nastopili tudi
igralci Gal Krajnc iz ekipe NK Arne Tabor 69, Miha Trdan iz ekipe NK Domžale in Luka Baš iz ekipe NK Zagorje. Disciplinski sodnik je od vseh
vpletenih dobil zahtevane pisne izjave in na podlagi vseh znanih dejstev , ki jih je pri tem pridobil, je ugotovil, da so bili o nastopu igralcev na tem
turnirju ustno seznanjeni vsi klubi iz katerih prihajajo vpleteni igralci, ekipa NK Bravo pa ni pridobili pisnih soglasij kot je to določeno v 32. Členu TP
NZS. Zato se na podlagi člena 9, člena 25 DP NZS in v zvezi s členom 31 TP NZS, ekipi NK BRAVO izreka disciplinski ukrep UKOR. Pri izreku kazni so
se upoštevale vse pisne izjave vpletenih igralcev in njihovih staršev , klubov iz katerih prihajajo navedeni igralci, ter ekipe NK Bravo.

MNZ Liga 17/18, 5. krog

Laby`s Mengo 28 - Ljubljana Hermes, 23.09.2017

Igralec Ljubljana Hermes, POGAČAR LUKA, ki je v 84. minuti zaradi nasilne igre proti nasprotnemu igralcu 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. Pri izreku kazni se je
upoštevalo igralčevo opravičilo sodniku po tekmi .

Dragomer - Ihan, 23.09.2017

Igralec Ihan, SIMIĆ MILOŠ, ki je v 43. 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.

Starejši dečki 3. liga 17/18, 5. krog

Ivančna Gorica - Svoboda Ljubljana B, 24.09.2017

Dne 24.9.2017 je bila odigrana tekma med ekipama Ivančna Gorica : Svoboda Ljubljana B, na kateri sta pri ekipi Svoboda Ljubljana B nastopila
igralca Lipoglavšek Žan in Kamenjaševič Damis, ki pa nebi smela nastopiti, ker sta prijavljena za ekipo Svoboda Ljubljana A in sta nastopila za to
ekipo na tekmi proti ekipi ND Slovan 23.9.2017. Ekipo Svoboda Ljubljana B in trenerja te ekipe Zalar Sebastiana se poziva, da v zvezi nastopa teh
dveh igralcev podajo pisno izjavo in jo dostavijo na sedež MNZ Ljubljana do 2.10.2017

Mladinska 2.liga 17/18, 5. krog

Ivančna Gorica - Svoboda Ljubljana B, 23.09.2017

Igralec Svoboda Ljubljana B, BOŠTJANČIČ MATIC, ki je v 90. minuti zaradi vlečenja 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.

Interblock - Jevnica, 23.09.2017

Igralec Jevnica, KOPRIVNIKAR ŽIGA, ki je v 93. minuti zaradi nešportnega obnašanja do 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.

Bartog Trebnje - Zagorje Trbovlje B, 24.09.2017

Igralec Zagorje Trbovlje B, DŽOMBIĆ ALDIJAN, ki je v 88. minuti zaradi namernega metanja žoge nasprotnemu igralcu 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 3 (treh) tekmah.

Pokal Futsal MNZ Ljubljana, Finale
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FC Ivančna Gorica - ŠD Mlinše, 23.09.2017

Igralec FC Ivančna Gorica, ČOŽ KRISTJAN, ki je v 18. 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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