Celje, 03.04.2019

Zapisnik
21/1819 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 03. aprila 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. SKL VZHOD 18/19, 19. krog
NK Šampion - NK Jarenina, 30.03.2019
Sklep št. 47/18-19
NK ŠAMPION
Ekipa na tekmi ni zagotovila table za nakazovanje menjav tako, da se menjave niso nakazovale s tablo.
SKLEP: Na podlagi določil člena 9/1-1, 25 DP NZS, se ekipi izreče opozorilo.

NK MB Tabor - NK Brežice 1919, 30.03.2019
Sklep št. 48/18-19
HOČEVAR ALJAŽ (89022, NK BREŽICE 1919)
HOČEVAR Aljaž je bil v 73. 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.

Sklep št. 49/18-19
NK BREŽICE 1919
Ekipa je zamudila pri prihodu na igrišče 30 minut, predstavnik ekipe je zamudil z oddajo prijave ekipe za tekmo in športnih izkaznic. Posledično
temu se je tekma pričela z 10 minutno zamudo..
SKLEP: Na podlagi določil členov 9/1-3, 25 in v povezavi s 13. členom DP NZS ter ob upoštevanju predkaznovanosti (sklep štev. 23/18-19), se ekipi
izreče denarna kazen 150,00 €.

NK Kety emmi Bistrica - NŠ Dravograd, 31.03.2019
Sklep št. 50/18-19
SKRALOVNIK ANŽE (89290, NŠ DRAVOGRAD)
SKRALOVNIK Anže je bil v 54. minuti tekme izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca z roko v obraz potem, ko je ta igralec nad njim storil
prekršek. Z udarjanjem je povzročil konfrontacijo med igralci. Igrišče je po izključitvi in po opozorilu trenerja zapustil takoj in športno
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.B.2 in IV. Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS izreka kazen prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 51/18-19
KREBS ŽIGA (101937, NŠ DRAVOGRAD)
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KREBS Žiga je bil v 54. minuti tekme izključen zaradi pljuvanja nasprotnega igralca v telo-prsi v gneči, ki je nastala pri konfrontaciji več igralcev
zaradi izključitve njegovega soigralca.
Igrišče je po izključitvi in po opozorilu trenerja zapustil takoj in športno
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.C.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS izreka kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) prvenstvenih tekmah.

2. SML VZHOD 18/19, 19. krog
NK Kety emmi Bistrica - NŠ Dravograd, 31.03.2019
Sklep št. 44/18-19
BISLIMAJ MIRSAD (84938, NK KETY EMMI BISTRICA)
BISLIMAJ Mirsad je bil v 77. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x ugovarjanje). 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.

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
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