Celje, 17.05.2017

Zapisnik
25/16-17 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 17. maja 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednji

SKLEP
Medobčinska mladinska liga 16/17, 17. krog
Šmartno 1928 - NK Šmarje pri Jelšah, 10.05.2017
Sklep št. 101/16-17
REZAR ALEKSANDRO (201094; NK ŠMARJE PRI JELŠAH)
REZAR Aleksandro je bil v 86. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (ugovarjanje in drugo nešportno dejanje-brcanje žoge v
nasprotnika). 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) prvenstveni tekmi.

Medobčinska mladinska liga 16/17, 20. krog
NK Rogaška Coffee shop - NK Šampion, 14.05.2017
Sklep št. 102/16-17
TRUNK ROBERT (87635; NK ROGAŠKA COFFEE SHOP)
TRUNK Robert je bil v 87. minuti tekme izključen s klopi za rezervne igralce zaradi žalitev igralca nasprotne ekipe z neprimernimi besedami. Po
izključitvi je klop za rezervne igralce 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.

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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