Celje, 15.11.2017

Zapisnik
13/1718 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 15. novembra 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SNL - Sever 17/18, 13. krog
Mons Claudius - Dravinja, 11.11.2017
Sklep št. 56/17-18
MONS CLAUDIUS
Ekipa je na tekmi nastopila brez trenerja.
SKLEP: Ekipi se na podlagi določil čl. 9/1-2 in čl. 25 DP NZS ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 45/17-18) izreka ukor.

AjDAS Lenart - Dravograd Avto Grubelnik, 11.11.2017
Sklep št. 57/17-18
MARKO MITJA (41738, AJDAS LENART)
MARKO Mitja je bil v 76. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje zadetka. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in
športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 41/17-18) izreka ukrep
prepovedi nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 58/17-18
AJDAS LENART
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 125,00 €.

Videm - Fosilum Šentjur, 12.11.2017
Sklep št. 59/17-18
KOREN MARCEL (65850, VIDEM)
KOREN Marcel je bil v 88. minuti tekme izključen zaradi žalitev glavnega sodnika. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

Proti izrečenim sklepom disciplinskega organa je dovoljena pritožba v roku 3 dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika.
Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS:
0279-6026-2279-522. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. Pritožbo lahko vložita kaznovani ali njegov
klub ter tisti, ki je predlagal uvedbo disciplinskega postopka.
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Selim Alić
Disciplinski sodnik
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