Brdo pri Kranju, 06.04.2016

Št.:

6040/16

Ozn.:

TEKM

RR/BK

ZAPISNIK
9/2016. obravnave disciplinskega sodnika NZS, ki je bila v sredo, 6. aprila 2016, in na kateri je na podlagi 37.
člena Disciplinskega pravilnika (v nadaljevanju: DP) sprejel in izdal naslednje

SKLEPE:
2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 2015/2016, 20. krog, 02.04.2016
FARMTECH VERŽEJ : ALUMINIJ
Igralec ekipe FARMTECH VERŽEJ Nino KOUTER je bil izključen v 6. 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 ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig
NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
ZARICA KRANJ : DRAVA PTUJ
Igralec ekipe DRAVA PTUJ David LONZARIĆ je bil izključen v 9. 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 ter v povezavi s točko I.G.1 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za
ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
ANKARAN : TRIGLAV KRANJ
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe ekipe ANKARAN – na tekmi so prejeli 4 rumene
kartone, iz ograjenega dela igrišča pa je bil odstranjen vodja varnosti, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11).,
26/1. in v povezavi s 13. členom DP, NK ANKARAN HRVATINI izreče denarna kazen v višini 200 € /z besedo:
dvesto evrov/.
Vodja varnosti na tekmi Edi ŠUBER je bil odstranjen iz ograjenega dela igrišča v 88. minuti tekme zaradi
nešportnega vedenja do igralca gostujoče ekipe, zato se na podlagi določil 9/2(6). in 24(1). člena DP ter ob
upoštevanju njegovega opravičila sodnikom po koncu tekme, vodji varnosti izreče kazen prepovedi
sodelovanja v vseh z nogometom povezanih dejavnostih na 1 /eni/ prvenstveni tekmi, na kateri je NK
ANKARAN HRVATINI domačin.

1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 2015/2016, 22. krog, 02.04.2016
OLIMPIJA LJUBLJANA : BRAVO PUBLIKUM
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe BRAVO PUBLIKUM – na tekmi so prejeli 6 rumenih kartonov,
se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju
predkaznovanosti (sklepa št. 42/9.9.2015 in 43/11.9.2015), NK BRAVO izreče denarna kazen v višini 150 € /z
besedo: sto petdeset evrov/.
KRKA : FARMTECH VERŽEJ
Igralec ekipe KRKA Karlo RADIĆ je bil izključen v 39. minuti tekme zaradi udarjanja v predel obraza
nasprotnega igralca z nizko intenziteto, medtem ko se nista borila za žogo, zato se na podlagi določil 9/2(3).,
19/1(4). in 20. člena DP ter v povezavi s točko I.B Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja
lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen prepovedi nastopanja na 2 /dveh/ prvenstvenih tekmah.
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj se je izključeni igralec po končani tekmi
opravičil sodniku in nasprotniku za storjeni prekršek.
Zaradi nešportnega vedenja več igralcev ekipe FARMTECH VERŽEJ – na tekmi so prejeli 4 rumene in rdeči
karton, se na podlagi določil 9/1(3)., 25/1(11)., 26/1. in v povezavi s 13. členom DP ter ob upoštevanju
predkaznovanosti (sklep št. 35/25.8.2015), ŠD NK VERŽEJ izreče denarna kazen v višini 150 € /z besedo: sto
petdeset evrov/.
Igralec ekipe FARMTECH VERŽEJ Nejc AJLEC je bil izključen v 74. minuti tekme zaradi spotikanja, za kar je
prejel drugi rumeni karton, zato se na podlagi določil 9/2(3)., 19/1(1). in 20. člena DP ter v povezavi s točko
I.G.2 Splošnih navodil NZS - disciplinska politika organov vodenja lig NZS, igralcu za ta prekršek izreče kazen
prepovedi nastopanja na 1 /eni/ prvenstveni tekmi.
PRAVNI POUK:
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: 3300-0000-0606-726. 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.

Nogometna zveza Slovenije
Roman Rogelj l.r.
Disciplinski sodnik NZS
V vednost:
- arhiv, tu.
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