Maribor , 18.04.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 18. 4. 2018
9/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 18. april 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 19. krog
NK Starše - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 14.04.2018
Sklep št.: K - 152/1718
Izključenemu igralcu Javornik Luka, ŠD Starše, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 70. minuti je
izključeni igralec storil prekršek nad nasprotnim igralcem. Po tem pa ga je z rokami močno prijel od zadaj in pobral s tal ter močno odrinil. Zaradi
tega je prišlo do konfrontacije med igralci.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih
tekmah.

MNZ Maribor 2. članska liga_1718, 12. krog
Nk Fram - NK MIKLAVŽ, 14.04.2018
Sklep št.: K - 153/1718
Izključenemu igralcu Visenjak Žan, NK Miklavž na Dravskem polju, 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 - 2. Skupina_1718
NK Kovinar Tezno - NŠ NK RADLJE U/19 (10. krog), 02.04.2018,
Sklep št. K - 154/1718
Po izvedenem disciplinskem postopku se NK Kovinar Tezno, zaradi prekrška slabe organizacije tekme z NŠ NK Radlje, saj niso zagotovili vseh
potrebnih ukrepov za zagotovitev varnosti (Po končani tekmi je pred uradnimi prostori kluba prišlo do nešportnega obnašanja navijačev do
sodnice, kar je pri njej povzročilo občutke strahu in ogroženosti. To se je zgodilo zato, ker so dopustili, da so se navijači takoj po tekmi zbrali pred
uradnimi prostori in tam začeli s kršitvijo.), za prekršek po 24. čl. DP, na podlagi 9. čl. DP kaznuje z opominom.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 2. Skupina_1718, 12. krog
NK Kovinar Tezno - ŠD Marjeta na Dravskem polju, 15.04.2018
Sklep št.: K - 155/1718
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Izključenemu igralcu Avduli Enis, NK Tezno Maribor, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška nasilne igre (V 65. minuti je
izključeni igralec po prekršku storjenem nad njim kot reakcijo na ta prekšrek z odprto dlanjo, od zadaj po glavi rahlo udaril nasprotnega igralca.),
po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.
Po storjenem prekršku se je opravičil nasprotnemu igralcu in sodniku ter športno zapustil igrišče.

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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