Ljubljana, 30.04.2015

Št.:

6053/15

Ozn.:

TEKM

RR/BK/RB

ZAPISNIK
17/2015. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v četrtek, 30. aprila 2015, in na kateri
je na podlagi 37. člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
LIGA U15 VZHOD 2014/2015, 21. krog, 25.04.2015
FARMTECH VERŽEJ : POBREŽJE MARIBOR
Vratar ekipe POBREŽJE MARIBOR Tilen PLOJ je bil izključen v 69. minuti tekme zaradi prekrška
nad nasprotnim igralcem, ki je bil v čisti situaciji za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil
9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP NZS ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS disciplinska politika organov vodenja lig NZS, vratarju za ta prekršek izreče kazen prepovedi
nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
MARIBOR BRANIK : KRŠKO
Igralec ekipe KRŠKO Timotej REŠETIČ je bil izključen v 50. minuti tekme zaradi igranja z roko, za
kar je prejel drugi rumeni karton, po izključitvi pa je protestiral zoper sodniško odločitev in
ograjeni del igrišča zapustil šele po večkratnem opozorilu sodnika, pri čemer je žaljivo komentiral
sojenje, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s točkami I.G.2,
I.E in I.G.3 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za te
prekrške izreče kazen prepovedi nastopanja na 3 /treh/ prvenstvenih tekmah.
SLOVENSKA ŽENSKA NOGOMETNA LIGA 2014/2015, 16. krog, 26.04.2015
ŽNK RADOMLJE : ŽNK JEVNICA
Igralka ekipe ŽNK JEVNICA Mateja VODLAN je bila izključena v 61. minuti tekme zaradi prekrška
nad nasprotno igralko, ki je bila v čisti situaciji za doseganje zadetka, zato se na podlagi določil
9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS – disciplinska
politika organov vodenja lig NZS, igralki za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1
/eni/ prvenstveni tekmi.

TEKMOVANJE DEKLIC U13 VZHOD 14/15, 5. turnir, 25.4.2015
KNK FUŽINAR se zaradi neodigranih tekem na petem turnirju Tekmovanja deklic U13 Vzhod –
pred začetkom turnirja je bilo ugotovljeno, da igralke nimajo potrdil o opravljenih zdravniških
pregledih, na podlagi določil 9/3(7). in 25/1(1). ter v povezavi z 12a/4. členom DP, za tekmi
FUŽINAR : ŽNK MARIBOR in FUŽINAR : ŽNK RADLJE OB DRAVI izreče kazen določitve rezultata
po uradni dolžnosti 3:0 za ekipi ŽNK MARIBOR in ŽNK RADLJE OB DRAVI.
Poleg zgoraj izrečenih kazni se na podlagi določil 9/1(2)., 25/1(12). in 26/1. člena DP, KNK
FUŽINAR izreče UKOR.
Nogometna zveza Slovenije
Roman Rogelj l.r.
Namestnik disciplinskega sodnika NZS
V vednost:
- arhiv, tu.
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