Maribor , 25.05.2018

Zapisnik disciplinskega sodnika MNZM, 25. 5. 2018
18/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v petek, 25. maj 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPa
MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 24. krog
NK PECA - NK Duplek, 19.05.2018
Zveza Sklep št.: K - 195/1718
Izključenemu igralcu Brdnik Boštjan, NK Peca, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška udarjanja (V 81. minuti je med
konfrontacijo, do katere je prišlo zaradi prej storjenega prekrška, z roko z nizko inteziteto v predel trebha udaril nasprotnega igralca. Pri tem
posledice niso nastale. Igrišče pa je zapustil športno.) , po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3)
zaporednih tekmah.

MNZ Maribor Pokal člani_1718, Polfinale
S.Rojko Dobrovce - Korotan Prevalje, 23.05.2018
Sklep št: K - 204/1718
Izključeni igralec Kűzma Tin, DNŠ Prevalje, je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, zaradi prekrška žalitve (v 35. minuti je prvič protestiral na
sodniško odločitev v sled česar ga je sodnik opozoril. Nato je 53. minuti ponovno komentiral sodniško odločitev saj je bil mnenja, da je nasprotni
igralec nad njim storil prekršek zaradi vlečenja. Igralec je jasno s kretnjo rok izrazil nestrinjanje sodniško odločitvijo ter pritekel v sodniško smer in
ga verbalno žalil, za kar ga je sodnik izključil. Igrišče je zapustil športno. Takoj po končani tekmi se je sodniku opravičit, prav tako se je ponovno
opravičil ko je zapuščal slačilnice ter obžaloval svoje dejanje.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na
dveh (2) naslednjih pokalnih 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 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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