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Celje, 27.03.2019

Zapisnik

20/1819 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 27. marca 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

2. SKL VZHOD 18/19, 18. krog

NK Kety emmi Bistrica - NK Brežice 1919, 23.03.2019

Sklep št. 42/18-19
NK BREŽICE 1919
Ekipa je na tekmo prišla z 10-mi igralci, tekmo pričela in odigrala le z 10-mi igralci.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1-3; 25 in v povezavi s členom 13/1 DP NZS ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 17/18-19 in 20/18-19), se
ekipi izreče denarna kazen v višini 150,00 €.

NK Vipoll Veržej - NK Jarenina, 24.03.2019

Sklep št. 43/18-19
NOVAK NIKOLA (84611, NK VIPOLL VERŽEJ)
NOVAK Nikola je bil v 80. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (prekinitev obetavne akcije in medsebojne konfrontacije). Po
izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

Sklep št. 44/18-19
DOLENC NAL (89707, NK JARENINA)
DOLENC Nal je bil v 80. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (medsebojna konfrontacija in drugo nešportno obnašanje). Zaradi
medsebojne konfrontacije je glavni sodnik igralca opomnil. Igralec se s to odločitvijo ni strinjal in se ni pomiril ampak je pljunil proti pomočniku
sodnika vendar ga ni zadel. Glavni sodnik ga je še drugič opomnil in nato izključil. Igralec je nato z jezo pristopil do pomočnika sodnika in izrekel še
nekaj besed nakar so ga soigralci odstranili. Po končani tekmi se je opravičil sodniku za dejanje.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.E.2 in V.3. Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS in ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 21/1819) izreka (4 tekme zaradi pljuvanja proti sodniku, 1 tekma zaradi
nešportnega odhajanja z igrišča in 1 tekma zaradi predkaznovanosti). Ob upoštevanju opravičila po tekmi se igralcu izreka enotna kazen-ukrep
prepovedi nastopanja na petih (5) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 45/18-19
NK JARENINA
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 65,00 €.

ONŠ Hajdina - NŠ Dravograd, 24.03.2019
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Sklep št. 46/18-19
RAJH TILEN (96013, ONŠ HAJDINA)
RAJH Tilen je bil v 45. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x brezobzirna igra). Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in
športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

2. SML VZHOD 18/19, 18. krog

NK MB Tabor - NK Šampion, 23.03.2019

Sklep št. 40/18-19
WEISS TADEJ (83980, NK MB TABOR)
WEISS Tadej je bil v 80. minuti tekme izključen zaradi pljuvanja proti nasprotnemu igralcu v hrbet pri čemer ga ni zadel. Po izključitvi se je opravičil
nasprotniku in z igrišča odšel takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.D.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS in ob upoštevanju opravičila izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

NK Vipoll Veržej - NK Gummimiral Jarenina, 24.03.2019

Sklep št. 41/18-19
KNUPLEŽ BLAŽ (76936, NK GUMMIMIRAL JARENINA)
KNUPLEŽ Blaž je bil v 67. minuti tekme izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca z nogo v glavo in sicer potem, ko je ta igralec nad njim storil
prekršek in sta oba padla na tla.. Pri tem nasprotni igralec ni bil poškodovan in je z igro nadaljeval. Po izključitvi je odšel takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.B.3 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 42/18-19
SIMONIČ MIHA (81581, NK GUMMIMIRAL JARENINA)
SIMONIČ Miha je bil v 90. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (ugovarjanje in brezobzirna igra). Po izključitvi je odšel takoj in
športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi.

Sklep št. 43/18-19
NK GUMMIMIRAL JARENINA
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 65,00 €.

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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