Maribor , 10.05.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 10. 05. 2018
13/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v četrtek, 10. maj 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Sklep št.: K - 170/1718
Z ugotovitvenim sklepom namestnice vodje tekmovanj št. NVT - 3/1718, s 7. 5. 2018 je bilo ugotovljeno, da NK Pohorje v določenem roku ni plačal
finančnih obveznosti do sodnikov, ki imajo status študenta. Zaradi tega sem jim določi dodatni rok za plačilo in sicer do 11. 5. 2018, do 14. ure.
V kolikor v predpisanem dodatnem roku NK Pohorje ne bo dokazal, da je plačal finančne obveznosti, se jim na podlagi 2. odstavka 35. člena DP
izreče suspenz, ki v skladu s 4. odstavkom 35. čl. DP traja dokler ne dokažejo, da so denarno obveznost plačali.
V skladu z 38. čl. DP zoper sklep o suspenzu pritožba ni dovoljena.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718
Sklep št.: K - 171/1718
Ekipa NK Peca je na članski tekmi z NK Radlje, v 22. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov. Zaradi dosežene vsote petih
rumenih kartonov je NK Peca, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati 10.00 €, torej skupaj
50,00 €.

Sklep št.: K - 172/1718
Ekipa NK Rače je na članski tekmi z NK Asfalterstvo Brus Malečnik, v 22. krogu, 1. članske lige MNZ Maribor, prejela pet rumenih kartonov. Zaradi
dosežene vsote petih rumenih kartonov je NK Rače, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžan plačati
10.00 €, torej skupaj 50,00 €.

NK Malečnik : NK Rače, 5. 5.2018,
Zveza Sklep št.: K - 157/1718
Odstranjeno uradno osebno Bezjak Aleksander, NK Rače, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnik ekipe, se zaradi prekrška ugovarjanja in
protestiranja, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora, za prekršek po 23. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP izreče kazen prepoved
dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob na štirih (4) zaporednih tekmah.
Pri izreku kazni je bila upoštevana dvojna predkaznovanost za istovrstni prekršek in da je prekršek storil času prepovedi dostopa do uradnega
tehničnega prostora ali garderob.

Sklep št. K - 173/1718
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Ekipi NK Rače se zaradi nespoštovanja odločbe/sklepa disciplinskega sodnika o kaznovanju njihove uradne osebe, predstavnika ekipe Bezjak
Aleksandra s prepovedjo dostopa do uradnega tehničnega prostora ali garderob, po 24. čl. DP, s tem ker so Bezjaka na tekmi z NK Malečnik 5.5.
2018 ponovno postavili v vlogo uradne osebe, se na podlagi in v skladu z 9., 13. in 25. čl. DP, izreče denarna kazen 50,00 €. Pri tem bila upoštevana
oteževalna okoliščina, da je bil Bezjak ponovno odstranjen s tehničnega prostora in da je že bil dvakrat predkaznovan za istovrstni prekršek.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718
Sklep št.: K - 174/1718
Ekipa Biosad Jakob je na članski tekmi z AJM Kungota, v 15. krogu, 2. članske lige MNZ Maribor, prejela šest rumenih kartonov. Zaradi dosežene
vsote petih rumenih kartonov je ŠD Jakobski dol, za vsak prejeti rumeni karton, na podlagi 1. alineje, 1. odstavka 22. člena DP, dolžno plačati 10.00
€, torej skupaj 60,00 €.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 15. krog
NK ROŠNJA - LOKA - NK Jurovski Dol, 05.05.2018
Sklep št.: K - 175/1718
Izključenemu igralcu Roškarič Blaž, ŠD Loka Rošnja, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi spotikanja po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in
19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718, 18. krog
NŠ Dravograd - NK MB Tabor, 06.05.2018
Sklep št.: K - 176/1718
Izključenemu igralcu Poberžnik Ven, NK Koroška Dravograd, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi 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, 18. krog
Korotan Prevalje - NK POHORJE , 05.05.2018
Sklep št.: K - 177/1718
Izključenemu igralcu Arnautovič Alen, DNŠ Prevalje, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 27. minuti je z
rokami sunkovito odrinil nasprotnega igralca v predel prsi.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na
dveh (2) zaporednih tekmah.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 2. Skupina_1718, 14. krog
NK Kovinar Tezno - Marles hiše, 06.05.2018
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Sklep št.: K - 178/1718
Izključenemu igralcu Živković Mitar, NK Tezno Maribor, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi nešportnega vedenja 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, 19. krog
Paloma Šentilj - NŠ NK Radlje, 07.05.2018
Sklep št.: K - 179/1718
Izključenemu igralcu Pupaher Anej, NK Paloma, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 45. minuti je po
prekršku odrivanja nad njim reagiral spontano in pri tem z roko zadel/udaril po hrbtu nasprotnega igralca.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19.
čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 2. liga_1718, 17. krog
NK MB Tabor 2 - Jakobski dol, 06.05.2018
Sklep št.: K - 180/1718
Izključenemu igralcu Damiš Nik, ŠD Jakobski dol, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi nešportnega vedenja, po 18. čl. DP, na podlagi
9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U13 Mlajši dečki MNZ Maribor - 11:11_1718, 16. krog
Nk Maribor - Fužinar , 06.05.2018
Sklep št.: K - 181/1718
Izključenemu igralcu Križanič Bor, KNK Fužinar, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi nešportnega vedenja, 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.
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