Maribor , 14.05.2018

Zapisnik namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 14. 5. 2018
15/2018. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v ponedeljek, 14. maj 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ Maribor Veteranska liga_1718, 16. krog
ŠD Rogoza - NK Kungota, 08.05.2018
Sklep št.: VET - 12/1718
Izključen igralec Marić Pera, ŠD Rogoza, se zaradi dveh opominov (brezobzirna igra, vlečenje), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

MNZ Maribor Veteranska liga_1718, 17. krog
Limbuš Pekre - NK ROŠNJA - LOKA, 11.05.2018
Sklep št.: VET - 13/1718
Izključen igralec Zel Janez, NK Rošnja Loka, se zaradi prekrška nešportnega obnašanja do sodnika (v 70. minuti je izključeni rezervni igralec grobo
žalil sodnika. Po izključitvi je igralec z bidonom za vodo, ki ga je držal v roki z vso silo dva krat iztisnil vodo v obraz (oči) sodniku. Igrišče je zapustil
nešportno z žaljenjem), po 18. čl. v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas devet (9) mesecev, t.j. do 14.02. 2019.

NK Jurovski Dol - NK Kungota, 11.05.2018
Sklep št.: VET - 14/1718
Izključen igralec Kirbiš Matjaž, NK Jurovski dol, se zaradi dveh opominov (brezobzirna igra, ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 9., 10. in 19. čl. DP
kaznuje s prepovedjo 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
Namestnik disciplinskega sodnika MNZM
Boris Toplak, l.r.
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