Maribor , 06.09.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 6. 9. 2017
22/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 06. september 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ Maribor_1. članska liga_1718
Sklep št.: K - 1/1718
NK Akumulator je zaradi dosežene vsote petih (5) rumenih kartonov na eni članski tekmi njihove ekipe v 2. krogu 1. članske lige MNZ, na podlagi 1.
odstavka 22. čl. DP, dolžan plačati 50,00 €.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718
Sklep št: K - 2/1718
NK Kungota je zaradi dosežene vsote šestih (6) rumenih kartonov na eni članski tekmi njihove ekipe v 1. krogu 2. članske lige MNZ, na podlagi 1.
odstavka 22. čl. DP, dolžan plačati 60,00 €.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 1. krog
NK AJM KUNGOTA - ND Slovenj Gradec, 02.09.2017
Sklep št.: K - 3/1718
Izključenemu igralcu Nakič Ivo, ND Slovenj gradec, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška nešportnega vedenja do
nasprotnega igralca, po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

FC VOP Prepolje - NŠ ROHO, 02.09.2017
Sklep št.: K - 4/1718
Izključenemu igralcu Glavica Jan, ŠD Prepolje, 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.

U17 Kadetska liga MNZ Maribor - 1. skupina_1718, 1. krog
NK Pohorje - ND Marko Šuler, 03.09.2017
Sklep št.: K - 5/1718

Stran 1 od 2

Izključenemu igralcu Žvikart Mark, NK Pohorje, 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.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 1. liga_1718
Sklep št.: K - 6/1718
Nogometni klub Jarenina, se zaradi prekrška nespoštovanja odločb pristojnih organov MNZ in NZS z ekipo NŠ Jarenina-Pesnica 2, po 25. čl. DP, na
podlagi 9. čl. DP izreče kazen opozorilo.
NK Jarenina je tekmo med ekipama NK MB Tabor 2 in njihovo ekipo NŠ Jarenina-Pesnica 2, začela z 10 igralci.
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.
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