Maribor , 04.10.2017

Zapisnik disciplinskega sodnika in namestnika disciplinskega sodnika MNZM, 4. 10. 2017
29/2017. obravnave disciplinskega sodnika MNZ Maribor, ki je bila v sreda, 04. oktober 2017, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
MNZ Maribor_1. članska liga_1718
Sklep št.: K - 52/1718
Na podlagi 28. in 30. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper prijavljenega igralca Hudin Matej, ŠD Radlje ob Dravi, zaradi suma storitve
prekrška po 18 čl. DP, ker je po končani tekmi žaljivo komentiral sodniške odločitve in se do sodnikov vedel na nasilen oziroma žaljiv način.

Sklep št.: K - 53/1718
Na podlagi 28. in 30. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper prijavljenega predstavnika ekipe Korošak Igor, ŠD Radlje ob Dravi, zaradi suma
storitve prekrška po 23 čl. DP, ker se je žaljivo vedel do sodnikov.

MNZ Maribor_1. članska liga_1718, 6. krog
NK Duplek - NK RADLJE, 30.09.2017
Sklep št.: K - 54/1718
Izključenemu igralcu Ranc Jure, ŠD Radlje ob Dravi, ki je bil izključen z direktnim rdečim kartonom, se zaradi prekrška žalitev sodnika (V 66. minuti
je izključeni igralec verbalno žalil glavnega sodnika, po tem, ko je bil opozorjen z rumenim kartonom zaradi prekrška brezobzirne igre - prekršek
opisan v I.E.3 Splošnih navodil NZS.), po 18. čl. DP, na podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih
tekmah.

MNZ Maribor Veteranska liga_1718
Veteranska liga, 7. Krog NK Limbuš Pekre – NK ZU-VIL Brunšvik
Sklep št.: VET - 5/1718
Na podlagi 28. čl. DP se v povezavi s poročilom sodnika in z ugotovitvenim sklepom VT – V3/1718 uvede disciplinski postopek zoper NK ZU-VIL
Brunšvik, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker je za njihovo ekipo na tekmi 7. kroga veteranske lige z NK Limbuš Pekre nastopil igralec,
ki ni imel pravice nastopa (v zapisnik vpisan igralec z dresom št. 1 Šmigoc Branko, nastopil pa je Mario Cecelja).
Prijavljeni klub ima v skladu z DP pravico v roku 3 dni posredovati pisno izjavo.
Igralcu Mariu Cecelja se po 33. členu DP izreče suspenz.

U19 Mladinska liga MNZ Maribor - 1. Skupina_1718, 4. krog
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Korotan Prevalje - NK Pohorje , 27.09.2017
Sklep št.: K - 55/1718
Izključenemu igralcu Paper Jaka, DNŠ Prevalje, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi prekrška igranja z roko, po 18. čl. DP, na podlagi
9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 2. liga_1718
NK MB Tabor 2 - NK Rače (5. krog), 30.09.2017, U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 2. liga_1718
Sklep št. K -56/1617
Na podlagi 28. in 30. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper prijavljenega trenerja Novak Sandro, NK Rače, zaradi suma storitve prekrška po
23 čl. DP, ker grozil, žalil in se nasilno vedel do sodnika.

U15 Starejši dečki MNZ Maribor - 2. liga_1718, 5. krog
NK MB Tabor 2 - NK Rače, 30.09.2017
Sklep št.: K - 57/1718
Izključenemu igralcu Moravs Andrej, NK Rače, ki je bil izključen zaradi dveh opominov, se zaradi ugovarjanja in protestiranja, po 18. čl. DP, na
podlagi 9., 10. in 19. čl. DP, izreče kazen prepoved nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. SI 56 6100 0000 8794 367 . Zoper izrečene disciplinske
kazni je dovoljena pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.O pritožbi zoper sklepe
odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in priporočeno po
pošti
Disciplinski sodnik MNZM
Bojan Kitel, l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika MNZM (veteranska liga)
Boris Toplak, l.r.
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