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Celje, 06.09.2019

Zapisnik

04/1920 obravnave disciplinskega sodnika MNZ Celje, ki je bila v petek, 06. septembra 2019, in na kateri je na podlagi 37. člena Disciplinskega
pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE

2. SKL VZHOD 19/20, 4. krog

NŠ Dravograd - NK MB Tabor, 04.09.2019

Sklep št. 14/19-20
MUMANOVIĆ MAHIR (106565, NK MB TABOR)
MUMANOVIĆ Mahir je bil v 79. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (brezobzirna igra in vlečenje). Po izključitvi je odšel takoj in
športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi določil 5/1-a: 8/1-d in 22. 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. 15/19-20
NK MB TABOR
Ekipa je na tekmi sedem (7) javnih opominov.
SKLEP: Na podlagi določil 4/1-l; 8/4-c; 10/4 in 9/5 DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 91,00 €.

NK Jarenina - NK Vipoll Veržej, 04.09.2019

Sklep št. 16/19-20
NK VIPOLL VERŽEJ
Ekipa je na tekmi pet (5) javnih opominov.
SKLEP: Na podlagi določil 4/1-l; 8/4-c; 10/4 in 9/5 DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 65,00 €.

Sklep št. 17/19-20
ČERNELA ROBERT (TRENER, NK VIPOLL VERŽEJ)
Trener ČERNELA Robert je bil v 62. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x nešportno vedenje). Po izključitvi je odšel takoj in
športno, po tekmi se je opravičil sodniku.
SKLEP: Uradni osebi-trenerju se na podlagi določil 6/1-a: 8/1-f; 9/2 in 22. člena DP NZS ter v povezavi s točkama I.G.2 Splošnih navodil NZS -
disciplinska politika organov vodenja lig NZS izreka ukrep prepoved dostopa do garderob in do tehničnega prostora na eni (1) prvenstveni tekmi.

2. SML VZHOD 19/20, 4. krog

Drava Dakinda Ptuj - Beltinci Klima Tratnjek, 04.09.2019
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Sklep št. 18/19-20
HORVAT TADEJ (83678, BELTINCI KLIMA TRATNJEK)
HORVAT Tadej je bil v 83. minuti tekme izključen zaradi drugega javnega opomina (2 x brezobzirna igra). Po izključitvi je odšel takoj in športno.
SKLEP: Igralcu se na podlagi določil 5/a: 8/1-d in 22. 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. 19/19-20
BELTINCI KLIMA TRATNJEK
Ekipa je na tekmi šest (6) javnih opominov.
SKLEP: Na podlagi določil 4/1-l; 8/4-c; 10/4 in 9/5 DP NZS, se ekipi izreče denarna kazen 78,00 €.

NK Jarenina - NK Vipoll Veržej, 04.09.2019

Sklep št. 20/19-20
LAZAR JURE (84275, NK JARENINA)
LAZAR Jure je bil v 68. minuti tekme izključen zaradi nasilnega štarta z nogo ter z roko v predel obraza nasprotnika potem, ko je ta že oddal žogo
mimo njega. Pri tem je nasprotnika tudi zadel vendar je ta igralec lahko nadaljeval z igro. Po izključitvi je odšel takoj in športno, po tekmi se je
opravičil za storjeni prekršek.
SKLEP: Igralcu se na podlagi določil 5/c: 8/1-d in 22. 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 dveh (2) 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
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