Celje, 10.04.2019

Zapisnik
22/1819 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v sredo, 10. aprila 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika
(v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE
2. SML VZHOD 18/19, 20. krog
NK Brežice 1919 - NK Šampion, 07.04.2019
Sklep št. 45/18-19
KRAMER NIK (85568, NK ŠAMPION)
KRAMER Nik je bil v 89. minuti tekme storil prekršek nad vratarjem. Sodnik je prekršek tudi dosodil nakar sta se igralec in vratar pričela
medsebojno prerivati. Med prerivanjem je KRAMER s pestjo roke udaril nasprotnega vratarja v obraz.
Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno, po tekmi se je opravičil za svoje dejanje.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.B.2. Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS in ob upoštevanju opravičila izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

Sklep št. 46/18-19
MIHORIČ JAN (85784, NK BREŽICE 1919)
MIHORIČ Jan je bil v 89. minuti tekme izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca s pestjo v obraz, kot povračilni ukrep, ker je nasprotnik storil
nad njim prekršek in ga nato tudi s pestjo udaril.
Po izključitvi je igrišče zapustil takoj in športno, po tekmi se je opravičil za svoje dejanje.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.B.2 in IV.1. Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS in ob upoštevanju opravičila izreka ukrep prepovedi nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah.

NK Gummimiral Jarenina - Rudar Velenje, 07.04.2019
Sklep št. 47/18-19
ZLATOPER DOBRIJEVIĆ FILIP (102253, NK GUMMIMIRAL JARENINA)
ZLATOPER DOBRIJEVIĆ Filip je bil v 42. minuti tekme izključen zaradi nasilnega štarta, ki je vseboval prekomerno silo. Pri tem je nasprotnika zadel s
podplatom v predel kolena. Nasprotni igralec je s tekmo nadaljeval. Po izključitvi igrišča ni zapustil športno saj je med odhajanjem v znak protesta
pljuval po tleh.
SKLEP: Igralcu se na podlagi 3. alineje 2. odstavka 9. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.A.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika
organov vodenja lig NZS izreka ukrep prepovedi nastopanja na štirih (4) 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

Stran 1 od 1

