Celje, 24.04.2018

Zapisnik
23/1718 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v torek, 24. aprila 2018, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
3. SNL - Sever 17/18, 20. krog
Tehnotim Pesnica - Dravinja, 21.04.2018
Sklep št. 88/17-18
ČERNEC TIMOTEJ (51517, DRAVINJA)
ČERNEC Timotej je bil v 67. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (medsebojno odrivanje in vlečenje). 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) prvenstveni tekmi.

Sklep št. 89/17-18
DRAVINJA
Ekipa je na tekmi prejela pet (5) javnih opominov, s klopi za rezervne igralce pa je bil odstranjen pomočnik trenerja.
SKLEP: Na podlagi določil 9/1., 25/1., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 150,00 €.

Sklep št. 90/17-18
ROŽMARIČ ČRT (POMOČNIK TRENERJA; DRAVINJA)
Pomočnik trenerja in hkrati predstavnik ekipe DRAVINJE je bil v 67. minuti tekme odstranjen s klopi za rezervne igralce zaradi protestiranja in
nestrinjanja s sodniškimi odločitvami. Po izključitvi igralca Dravinje je pomočnik trenerja stopil na igrišče in glavnega sodnika grobo žalil. Po
odstranitvi je odšel z igrišča in pri odhajanju mimo pomočnika sodnika je grobo žalil še njega in sodnikom še grozil.
SKLEP: Pomočniku trenerja se na podlagi določil čl. 9/2-4 in 24 DP NZS izreka prepoved dostopa do garderob in do uradnih tehničnih prostorov 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.
Selim Alić
disciplinski sodnik

Stran 1 od 1

