Celje, 16.03.2017

Zapisnik
17/1617 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v četrtek, 16. marca 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
Pokal mladina 16/17, 4. krog
VOC Celje - NŠ NK Krško, 14.03.2017
Sklep št. 76/16-17
VERHOVŠEK BLAŽ (72819) VOC CELJE
VERHOVŠEK Blaž je bil v 63. minuti tekme izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za doseganje zadetka. Po izključitvi je igrišče zapustil takoj.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) pokalni tekmi.

Sklep št. 77/16-17
TIČ JAKOB (78876) VOC CELJE
TIČ Jakob je bil v 93. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (vlečenje in nedovoljen vstop na igrišče). 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 eni (1) pokalni tekmi.

Sklep št. 78/16-17
VOC CELJE
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov.
SKLEP: Ekipi se na podlagi 8. alineje 47. člena TPR MNZ Celje izreka denarna kazen 50,00 €.

PRAVNI POUK: Na podlagi 39. člena DP NZS ima igralec ali njegov klub pravico v roku treh (3) dni od prejema/objave tega sklepa podati pisno
pritožbo na izrečeni ukrep. Igralca na podlagi prejetega/objavljenega sklepa o izrečenem ukrepu obvešča klub, kot to določa 38. člen DP NZS.
Zato se šteje, da je pritožba vložena pravočasno, če je oddana s priporočeno pošiljko na pošti zadnji dan pritožbenega roka, ki velja od takrat, ko
je sklep o disciplinski kazni objavljen na spletu MNZ Celje. Pritožbo je treba nasloviti na IO MNZ Celje, ki jo bo obravnaval le, če bo v
pritožbenem roku iz 1. odstavka plačana pritožbena taksa v višini 200 €. Dokazilo o plačani pritožbeni taksi je potrebno priložiti k pritožbi.
Pritožba ne zadrži izvršitve kazni.
Selim Alić
Disciplinski sodnik
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