Maribor , 13.09.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 13. 9. 2017
23/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 13. september 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Zveza sklep št.: NDS - 1/1718, 11. 8. 2017
V povezavi s sklepom 1/1718 namestnika disciplinskega sodnika, ki se nanaša na suspenz in prepoved prestopnih dejavnosti NK Železničar
Maribor zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti do MNZ Maribor (niso poravnali finančnih obveznosti do sodnikov za tekmovanje v 2. Članski ligi
MNZ Maribor za jesen 2016), se v skladu s 36. členom DP ustavita suspenz in prepoved prestopnih dejavnostii z dnem 8.9.2017, ker je NK
Železničar Maribor dokazal, da je denarne obveznosti plačal.

MNZ Maribor - 1.članska liga 16/17, 3. krog
NK ZU-VIL Brunšvik - NK PECA, 10.09.2017
Sklep št.: K - 7/1718
Izključenemu igralcu Kočar Lučo, ŠD Brunšvik, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška brezobzirne igre, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 3. krog
NK ZU-VIL Brunšvik - NK PECA, 10.09.2017
Sklep št.: K - 8/1718
Izključenemu igralcu Rebernik Dejan, NK Peca, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška vlečenja, po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10.
in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene disciplinske
kazni 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.
Namestnik disciplinskega sodnika MNZM
Boris Toplak, l.r.
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