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Ljubljana, 25.10.2016

Zapisnik

9/2016. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Ljubljana, ki je bila v torek, 25. oktober 2016, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

3. Slovenska nogometna liga Center 16/17, 10. krog

Šobec Lesce - Zagorje, 22.10.2016

Igralec Šobec Lesce KOLAR LUKA , ki je v 80. minuti zaradi brezobzirne igre 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.

Jevnica - Ilirija 1911, 22.10.2016

Igralec Ilirija 1911 ĐOKOVIĆ MARKO, ki je v 77. minuti zaradi brezobzirne igre 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.

Tinex Šenčur - Velesovo, 23.10.2016

Igralec Tinex Šenčur LOVRIĆ IGOR, ki je v 85. minuti zaradi brezobzirne igre 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 Tinex Šenčur HADŽIPAŠIĆ ALEN, ki je bil na tekmi izključen v 90. 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 2 (dveh) tekmah. Pri
izreku kazni se je upoštevala igralčeva predkaznovanost.

Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe Tinex Šenčur – na tekmi so prejeli 4 rumene in 2 rdeča kartona, se na podlagi določil 9/1., 25., 26.in
v povezavi s 13. členom DP NZS, ŠD ŠENČUR izreče DENARNA KAZEN v višini 150€ /stopetdeset evrov/.

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa zoper izrečene kazni je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave
disciplinskega sodnika. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana pritožbena taksa v
višini 400 € na TRR NZS:33000-0000606726. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita
kaznovani ali njegov klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.

Disciplinski sodnik 3. SNL Center
Ludvik Faflek l.r.
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