
Stran 1 od 2

Ljubljana, 05.09.2018

Zapisnik

4/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v sreda, 05. september 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

Regionalna Ljubljanska liga 2018/19, 2. krog

Kočevje - Ihan, 01.09.2018

Dne 1.9.2018 je bila odigrana tekma med ekipama Kočevje : Ihan , po koncu katere je DIZDAREVIĆ HASAN, ki je bil na tekmi kot gledalec, pred
sodniško garderobo pristopil do sodnikov in jim začel groziti. Zaradi naštetega se igralca poziva, da v zvezi s svojim obnašanjem po tekmi poda
pisno izjavo in jo v roku 24 ur po prejemu obvestila dostavi na sedež MNZ Ljubljana.

Mladinska 1. liga 2018/19, 2. krog

Šmartno - Svoboda Ljubljana A, 02.09.2018

Igralec ekipe Svoboda Ljubljana A, ISTOGU BLENDON, ki je v 84. minuti zaradi udarjanja nasprotnega igralca, prejel rdeči karton in bil izključen se
na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo, da
se je igralec po koncu tekme za svoje ravnanje opravičil sodniku .

Igralec ekipe Šmartno, LORBEK JAN, ki je v 84. 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.

Kadetska 1. liga 2018/19, 1. krog

Dren Vrhnika - Bartog Trebnje, 25.08.2018

Trener ekipe Bartog Trebnje, JUREČIČ FRANCI, ki je bil v 65. minuti zaradi protestiranja in ugovarjanja na sodniške odločitve , predhodno je bil že
opozorjen na svoje obnašanje,vendar nadaljuje s protestiranjem in stopi proti igrišču, odstranjen s klopi za rezervne igralce, 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 upoštevalo trenerjevo opravičilo sodniku po tekmi.

Kadetska 1. liga 2018/19, 2. krog

Bartog Trebnje - Rudar Trbovlje, 01.09.2018

Trener ekipe Rudar Trbovlje, ŠKOFCA TONI, ki je bil v 35. minuti zaradi protestiranja na sodniške odločitve , predhodno je bil že opozorjen na svoje
obnašanje in bil nato zaradi žalitve sodnika s neprimernimi besedami odstranjen s klopi za rezervne igralce, 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 3 (treh) tekmah.
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MNZ Liga 2018/19, 2. krog

Kamnik - Litija, 02.09.2018

Igralec ekipe Litija, JERE ALJAŽ , ki je v 80. minuti zaradi žalitve pomočnika 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 4 (štirih) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevala
igralčeva predkaznovanost.

Starejši dečki 2. liga 2018/19, 2. krog

Bela krajina 2016 - Domžale, 02.09.2018

Igralec ekipe Bela Krajina 2016, KRAMBERGER NIK MARTIN, ki je v 66. 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 2018/19, 2. krog

Hermes Ljubljana - Črnuče, 01.09.2018

Igralec ekipe Hermes Ljubljana, KRESNIK LUKA, ki je v 25. minuti zaradi nasilne igre proti nasprotnemu igralcu, prejel rdeči karton in bil izključen se
na podlagi člena 9/2-3 in v zvezi s členom 19/1-3 DP NZS kaznuje s prepovedjo nastopanja na 2 (dveh) tekmah. Pri izreku kazni se je upoštevalo
igralčevo opravičilo sodniku in nasprotnemu igralcu po 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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