Maribor , 05.10.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 05. 10. 2018
36/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 05. oktober 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
U19 Mladinska liga MNZ Maribor_1819, 5. krog
NŠ NK Radlje - Pobrežje, 30.09.2018
Sklep št.: K - 82/1819
Izključenemu igralcu Halimi Shpend, NK Pobrežje, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi ugvarjanja in žaljivega vedenja po izključitvi,
kar sta prekška po 18. čl. DP, na podlagi 9.,
10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.
Izključeni igralec je po izključitvi nadaljeval s prekrškom tako, da se je žaljivo vedel do sodnice.

Marles hiše - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 30.09.2018
Sklep št.: K - 83/1819
Izključen igralec Puhal Jan, NK Limbuš Pekre se zaradi prekrška nasilne igre in posledično direktne izključitve z rdečim kartonom (V 90. minuti je
med igranjem s prekomerno silo od zadaj startal v nasprotnega igralca.), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja
na dveh (2) zaporedni tekmah.

U15 1. liga - Starejši dečki MNZ Maribor_1819, 5. krog
NK MIKLAVŽ - NŠ ROHO, 03.10.2018
Sklep št.: K - 84/1819
Izključen igralec Delić Ahmed, ŠD Rogoza, se zaradi direktne izključitve z rdečim kartonom (nešportno obnašanje do sodnika), po 18. čl., v skladu z
9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.
Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene
disciplinskevkazni je dovoljena pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.O pritožbi
zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in
priporočeno po pošti.
Disciplinski sodnik MNZM
Bojan Kitel, l.r.
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